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Pacienții au fost 
cu precădere persoane 
vârstnice care au bene-
ficiat de testarea glicemi-
ei și o electrocardiogra-
mă. Cu acest prilej, ce-
le 60 de persoane con-
sultate au primit și ce-
le mai bune sfaturi me-
dicale despre prevenirea 
și tratarea unor boli gra-
ve, specifice vârstei. La 
nevoie, pacienții au fost 
îndrumați către unitățile 
sanitare de profil, pen-
tru investigații clinice 
amănunțite. Testarea gli-
cemiei le-a fost efectu-
ată de o echipă medica-
lă de la Spitalul Witting. 
„Am avut pacienți cu mul-
tiple probleme cardiovas-
culare, în special pacienți 
hipertensivi, cu tensiune 
arterială necontrolată, cu 
scheme de tratament pe 
care nu și le administrau 
la timp, cu fibrilație atria-
lă, cu dureri în piept, mul-
tiple patologii. Am întâlnit 
mulți pacienți care nu-și 
administrau tratamentul 
așa cum trebuie, o par-
te uitau să-și administre-

ze tratamentul, prezen-
tau patologii asociate de 
tipul demenței, de tipul 
alzheimerului, alții pur și 
simplu neglijau problema 
și refuzau să își adminis-
treze tratamentul”, ne-a 
spus dr. Carmen Zahares-
cu, medic cardiolog, vo-
luntar la Paraclisul Cate-
dralei Mântuirii Neamului. 

Programul demarat 
de Patriarhia Română în 
parteneriat cu Ministerul 
Sănătății a fost primit cu 
bucurie și cu deosebit in-

teres de localnicii și me-
dicii din Cornetu. „Este o 
idee și o acțiune deosebit 
de eficientă și utilă pentru 
localnicii noștri. Mulți din-
tre ei, din păcate, nu mai 
reușesc să ajungă la me-
dicii specialiști în București 
și atunci, cu ajutorul me-
dicilor din campania „Să-
nătate pentru Sate” pu-
tem să punem diagnos-
tice, să echilibrăm trata-
mente și să sperăm că to-
tul va fi bine pentru sănă-
tatea pacienților noștri”, 
ne-a explicat dr. Ștefania 
Luca, medic de familie în 
comuna Cornetu. 

„Activitatea s-a bu-
curat de un real succes, 
datorită implicării medi-
cului de familie de aici, 
din localitate, care le-
a pus la dispoziție me-
dicilor specialiști toa-
te informațiile legate 
de starea de sănătate 
a pacienților examinați. 
Acesta colaborat cu echi-
pa medicală pe parcur-
sul desfășurării activității, 
medicii specialiști putând 

astfel să identifice mai 
ușor problemele de sănă-
tate ale localnicilor. Toto-
dată, vreau să lansez un 

apel către aparținătorii 
acestor pacienți să-i su-
pravegheze atent pentru 
ca aceștia să urmeze în-
tocmai schema de trata-
ment așa cum a fost sta-
bilită de către medici. 
Spun asta deoarece mulți 
dintre pacienții de astăzi 
suferă de afecțiuni de ti-
pul demenței și încurcă 
tratamentul”, ne-a spus 
Dănuț Prună, coordona-
torul voluntarilor Paracli-
sului Catedralei Mântuirii 
Neamului. 

Peste 8.000 
de persoane, 
consultate de 
voluntarii CMN  

Campania „Sănăta-
te pentru sate” se adre-
sează în special persoa-
nelor din categorii deza-
vantajate social, cum ar 
fi cei cu vârstă înaintată, 
fără asigurare medicală 

la CNAS, cu dizabilități, 
persoane nedeplasabile 
sau pacienți cu boli croni-
ce. 8.325 de persoane au 
beneficiat de servicii de 
asistență medicală pri-
mară oferite de volunta-
rii Paraclisului Catedralei 
Mântuirii Neamului, în ca-
drul celor 67 de ediții de-
rulate până acum. Obiec-
tivul asumat de medicii 
voluntari implicați în pro-
iectul caritabil este de a 
depista la populație boli-
le cu risc endemo-epide-
mic și bolile cronice, ca-
re se constituie ca prime 
cauze de deces, în țara 
noastră. Toate acțiunile 
voluntarilor de la Paracli-
sul Catedralei Naționale 
se desfășoară cu binecu-
vântarea Patriarhului Ro-
mâniei, Preafericitul Pă-
rinte Daniel, și sub atenta 
coordonare a părintelui 
arhimandrit Ciprian Gră-
dinaru.

Localnicii, investigaţi medical gratuit în 
cadrul campaniei „Sănătate pentru Sate” 

Sâmbătă, 17 august. Voluntarii 
Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului 
(CMN) au susținut o nouă ediție a 
campaniei „Sănătate pentru Sate”. De 
data aceasta, ei au venit în sprijinul 
localnicilor din comuna Cornetu. Datorită 
voluntarilor CMN, experții în diabet și 
nutriție, cardiologie, medicină internă, 
gastroenterologie și pediatrie le-au oferit, 
gratuit, consultații de specialitate. 
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Așa putem 
să punem 
diagnostice și 
să echilibrăm 
tratamente”
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Aparținătorii 
să se asigure 
că bolnavii iau 
medicamentele!”

Cornetu


