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Voluntarii CMN au do-
nat, recent, un electrocar-
diograf ultramodern, de 
care spitalul nu dispunea. 
Este vorba despre un apa-
rat EKG nou, în valoare de 
1.500 de euro, pe care 
l-auoferitSecției2deBo-
liInfecțioaseCopii,dinca-
drul acestui spital. Apara-
tul va permite monitoriza-
reaatentăainimiicopiilor.
Maiexact,vaarătacâtde
repede bate, dacă ritmul
bătăilor inimii este con-
stant sau neregulat, care 
este puterea și frecvența
semnalelor electrice pe 
măsurăcetrecprinfieca-
reporțiuneainimii.Medi-
cii vor primi toate aceste 
informațiiimediat.

3.500 de copii sunt 
îngrijiți, anual, 
într-o singură 
secție 

„Este un gest minu-
natpecarel-aufăcutvo-
luntarii și le mulțumim
șipeaceastăcale.Acest
aparat ne era foarte util 
pentrucă,dinpăcate,cel
pecare îlaveam își cam
trăise viața și faptul că
 l-am primit, este un lucru 
absolut minunat. Sun-
temîntr-osecțiedecopii,

avemșicopiimaimariși
există patologii diverse
careimplicăinclusivafec-
tări cardiaceșide foarte
multe ori este nevoie să
le facem această anali-
ză carenueuna labori-
oasă, însăneajută foar-
te mult în stabilirea unui 
diagnostic. Este un apa-
rat nou, performant, ca-
re are capabilități inclu-
siv pentru copii. Sper să
îl folosim o perioadă cât
maiîndelungatășicucât
mai mult succes. Au fost 
niște discuții inițiale cu
voluntarii, dumnealor și-
auarătatdeschidereacă-
treaceastăsecțieanoas-
tră,pentrucopiiiinternați
aici, și ei ne-au ajutat
cu multe lucruri până
acum și sper să o facă
și încontinuare, înlimita
posibilităților, pentru că
nevoile sunt foarte multe 
și alenoastre, dar și ale
altora.Aceastăsecțieare
anual în jurde3.500de
copii care se externează
și, din acest număr ma-
re, există destui care să
beneficieze de utilizarea
acestui aparat”, a spus dr. 
ȘtefanLazăr,șefulSecției
2 Boli Infecțioase Copii

a Spitalului „Dr. Victor 
Babeș”.

„Am venit la acest spi-
talpentru căavemoco-
laborare mai veche, spre
sfârșitul anului trecut am
oferit 11 combine frigo-
rifice în valoare de 1.500
de euro, la începutul anu-
lui am oferit 15 aparate de 
aerosoli, iar acum am ve-
nit cu acest aparat EKG 
carevineînsprijinulcopi-
ilor cu probleme cardiace. 
Acest aparat are o valoare 
de 1.500 de euro. Nu este 

ultima colaborare pe care 
o avem cu acest spital, ur-
meazăsămaiajungășial-
tăaparaturămedicală,tot
la solicitarea specialiștilor
acestei secții”, a spus
DănuțPrună,coordonato-
rulvoluntarilorParaclisului
Catedralei Mântuirii Nea-
mului. Toate acțiunile so-
cial-filantropice ale Para-
clisuluiCatedraleiMântui-
rii Neamului sunt derulate 
de voluntari sub coordo-
narea atentă a Părintelui
Arhimandrit Ciprian Gră-
dinaru.

RELIGIE

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Osemintele Regelui 
Carol al II-lea, aduse 
în februarie 2003 
din Portugalia, vor 
fi așezate alături de 
cele ale fiului său, 
Regele Mihai, în noua 
Necropolă Regală de 
la Curtea de Argeș. 
Evenimentul va avea 
loc sâmbătă, 9 martie, 
începând cu ora 
12:00, informează 
Agerpres.ro.

Cuacestprilej,preoții
voroficiaslujbedepome-
nireatâtînvecheaMănăs-
tireCurteadeArgeș,un-
desuntînmormântațipri-
miiregiaiRomâniei,Carol
I,Elisabeta,MariașiFer-
dinand,câtșiînnouaNe-
cropolăRegalăcareafost
finalizată în anul 2016,
cândamuritReginaAna.
Sicriul cu osemintele Re-
geluiCarolalII-leaseaflă

de16aniîntr-ocapelăîn
curtea mănăstirii Curtea
de Argeș. Regele Carol
al II-lea a murit în exil, 
în reședința sa din Esto-
ril,Portugalia,pe4aprilie
1953șiestesingurulrege
alRomânieicareafostîn-
humatpânăacumînafa-
rauneibiserici.Fostulsu-
veran a avut parte de fu-
neraliiregalepentrucăse
înrudea cu regii Portuga-

liei. Acesta a fost înmor-
mântat în capela regilor
portughezi de la Mănăs-
tirea São Vicente de Fo-
ra,dinLisabona.Osemin-
tele sale au fost repatri-
ateRomânieiabiaînanul
2003. În acest an, vor fi
aduselaCurteadeArgeș
și rămășițeleRegineiEle-
na,dinElveția,șiceleale
principelui Mircea, de la 
capelaCasteluluiBran.

Osemintele Regelui Carol 
al II-lea vor fi așezate în 
noua Necropolă Regală de 
la Curtea de Argeș 

Patriarhia Română continuă să ajute Spitalul „Dr. Victor Babeș”, din București 

Voluntarii Catedralei Mântuirii Neamului au 
donat şi un aparat pentru inima copiilor 

Aici urmează 
să mai 
ajungă și altă 
aparatură 
medicală”

coordonatorul 
voluntarilor 
Paraclisului 
Catedralei Mântuirii 
Neamului

Dănuț Prună

Grație voluntarilor Paraclisului Catedralei 
Mântuirii Neamului (CMN), care le-au 
donat aparatură medicală modernă, 
esențială în secții extrem de importante, 
specialiștii Spitalului Clinic „Dr. Victor 
Babeș”, din București pot acum să salveze 
și să îmbunătățească semnificativ calitatea 
vieții a numeroși pacienți. Tot prin grija și 
generozitatea acestor voluntari, medicii de 
aici, pot pune diagnostice mult mai precise și 
în cazul afecțiunilor cardiace la copii. 

Dănuț Prună 

Dr. Ștefan Lazăr 


