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RAPORT SĂNĂTATE
„Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie.”
Ieremia 33:6

„Domnul Hristos este implicat în toate ramurile lucrării. El nu a făcut nicio împărțire. El nu a simțit că a călcat pe tărâmul
medicilor când îi vindeca pe bolnavi. Domnul proclama adevărul, iar când cei bolnavi veneau la El pentru vindecare, îi întreba
dacă ei cred că îi poate face sănătoși. El era în aceeași măsură gata să-și întindă mâinile pentru a vindeca pe bolnavi și
suferinzi cum era de a predica Evanghelia. Făcea cu atât de multă plăcere această lucrare ca și proclamarea adevărului; căci
vindecarea bolnavilor constituie o parte a Evangheliei. A-i lua pe oameni exact așa cum sunt, oricare ar fi poziția lor,
oricare ar fi starea lor, și a-i ajuta pe orice cale cu putință, aceasta este lucrarea Evangheliei. S-ar putea să fie necesar
ca pastorii să se ducă în casele celor bolnavi și să spună: ‚Sunt gata să vă ajut și voi face tot ce pot. Nu sunt medic, ci pastor,
dar îmi place să slujesc celor bolnavi și în suferință’. Cei care sunt bolnavi trupește sunt aproape totdeauna bolnavi și
sufletește, și când sufletul este bolnav, și trupul este bolnav.”
Ellen White, Lucrarea Misionară Medicală, pagina 316
PROIECTE 2021-2022
1. Campania națională anti-fumat „RENUNȚI ȘI CÂȘTIGI” desfășurată în perioada 21 mai - 12 iulie 2021, a presupus
încheierea de parteneriate cu diferite instituții: Agenția Națională Antidrog, Societatea Română de Pneumologie,
Societatea Națională de Medicină a Familiei, Direcții de Sănătate Publică din numeroase județe ale țării, Spitalul
Clinic Județean de Urgență Cluj. Parteneri media au fost Speranța TV, Radio Vocea Speranței, TVR Cluj. Inițiativa
s-a bucurat de o recunoaștere publică de natură pozitivă în mass-media din România, aducând în atenție Biserica
Adventistă de Ziua a Șaptea. În cadrul campaniei au participat 1.019 persoane dintre care au rămas până la
sfârșitul programului 922 persoane. Dintre acestea 30 persoane au completat toate chestionarele în mod corect și
în același timp s-au lăsat de fumat, iar 922 de persoane au primit cărțile Divina Vindecare, de Ellen White și Adio
Țigări, de Emil Rădulescu. Numele câștigătorului, Gălățianu Traian, a fost extras prin tragere la sorți în data de 21
iulie 2021.
2. Săptămâna sănătății. În săptămâna 18-25 septembrie 2021 s-a desfășurat evenimentul „Creați sănătoși”, o
săptămână a sănătății în care ne-am propus promovarea unui stil de viață optim prin revalorificarea remediilor
naturale: lumina, apa, aerul, odihna, dieta echilibrata, relațiile interumane și interacțiunea cu animalele, păsările și
viețuitoarele marine. Materiale video educative atât pentru copii, cât și pentru adulți, au fost difuzate de către
Speranța TV, pe pagina oficială de Facebook a Bisericii și pe pagina YouTube a acesteia. Tuturor pastorilor li s-a
trimis un link de Cloud cu resursele necesare pentru a desfășura programe de sănătate în cele două Sabate
destinate sănătății.
3. Convenția Departamentului Sănătate, Cernica, 17-18 septembrie 2021. În cadrul convenției au participat
aproximativ 300 de cadre medicale din București și din țară. În cadrul convenției, am stabilit strategiile de lucru și
proiecte viitoare. Întâlnirea a fost totodată o ocazie de a reafirma viziunea de lucru misionar medical, prin acțiunea
comună medic-pastor, prezenta președintelui Uniunii Române, pastorul Aurel Neațu și a secretarului Uniunii
Române, pastorul George Pîrlitu, întărind acest concept. Invitatul special a fost dr. Viriato Ferreira, Director
departament Sănătate în Diviziunea Inter Europeană.
4. Convenții de Sănătate pe Conferințe. În cadrul Conferințelor Uniunii, au avut loc în perioada ianuarie 2022 până
în prezent întâlniri cu cadrele medicale, în cadrul cărora s-au stabilit strategii de lucru și proiecte. Am salutat
participarea președinților de Conferință, în cadrul acestor convenții, prezență ce a întărit chemarea la implicare și
acțiune.
5. Campania de sănătate „Din Grijă Pentru Tine” (3-5 aprilie 2022), din cadrul campaniei evanghelistice „Împreună
Pentru Oameni”, a presupus efectuarea de consultații și investigații gratuite. Au fost înregistrate 2.235 de consultații,
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aproape 1.000 ecografii (vezi grafic) s-au distribuit peste 2.000 de cărți de Ellen White (Divina Vindecare și Tragedia
Veacurilor), împreună cu peste 2.000 pliante Sola Scriptura. Dimineața si seara medicii au susținut seminare
sănătate. Campania ”Din Grijă Pentru Tine” este la a III-a ediție, primele două desfășurându-se in Cluj-Napoca, și
fiind foarte bine primite si apreciate de societatea clujeană. Particularitatea campaniei desfășurată în Bacău a fost
dată de implicarea interdepartamentală (evanghelizare-comunicare-sănătate), ce a făcut posibil ca în această
campanie numărul de cabinete să fie mult mai mare – 25 cabinete în comparație cu 10 anul trecut, durata mult mai
mare (3 zile; celelalte campanii au durat doar 1 zi). Prezența domnul doctor Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății
(alături de cea a domnului prefect și a directorului Consiliului Județean), a certificat încă o dată necesitatea existenței
unor astfel de proiecte, în folosul comunității, încurajându-ne să replicăm această campanie și în alte zone ale țării.
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6. „Renunți și Câștigi” - ediția a II-a. Campania anti-fumat a început pe 1 aprilie 2022, iar înscrierile vor dura până
pe 31 mai. Ne bucurăm și anul acesta de parteneriatul cu instituțiile de anul trecut, însă avem nevoie de un suport
mult mai amplu și susținut din partea Bisericii.
7. Simpozion ”Renunți și Câștigi” 9 aprilie Bistrița-Năsăud.
8. Baza de date medicală. Am conceput o platformă în cadrul căreia se pot înscrie toate persoanele ce au legătură
cu misiunea medicală. Scopul acesteia este de a coagula comunitatea medicală adventistă din România. Baza de
date națională pentru resurse umane are accesul restricționat, acesta fiind permis doar la nivelul conducerii
Departamentului de sănătate. Toate datele vor fi protejate conform acordului GDPR. În acest fel comunicarea va fi
facilitată. Se va trimite periodic un newsletter cu ultimele informații în ceea ce privește proiectele în desfășurare în
cadrul Departamentul sănătate, la nivelurile național, Diviziune și Conferință Generală.
„Lucrarea misionară medicală aduce omenirii Evanghelia eliberării de suferință. Ea este lucrarea de pionierat a Evangheliei.
Este Evanghelia pusă în practică, mila Domnului Hristos descoperită. De acest fel de lucrare este mare nevoie, și lumea este
deschisă pentru ea. Dumnezeu ne arată că trebuie înțeleasă importanța lucrării misionare medicale și că prin aceasta se
poate pătrunde în noi câmpuri de îndată. Atunci lucrarea Evangheliei se va desfășura după rânduiala Domnului; bolnavii vor
fi binecuvântați, iar oamenii săraci și cei în necazuri vor fi binecuvântați. ”
Lucrarea Misionară Medicală, Ellen White, pagina 318
ANA MARIA ZANFIR, director
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