
 Berbec 21.03 - 20.04   
Ai o provocare la locul de muncă, mai deosebi-
tă decât celelalte. Va trebui să dai dovadă de 
multă diplomație și răbdare, deoarece nu toată 
lumea se va trezi la fel de optimistă ca tine. Nu 
mai evita investițiile sau discuțiile despre viitor. 
E o perioadă bună pentru decizii importante. 

Taur 21.04 - 21.05  
Te vei bucura de sprijinul familiei în tot ce faci, 
însă ar trebui să arăți aceeași loialitate față de 
cei dragi. Încearcă să îi întrebi pe cei apropiați 
despre planurile lor. Ar trebui să schimbi rutina 
cu care te-ai obișnuit, în special dacă acest lucru 
ar putea să ducă la obiceiuri mai sănătoase. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
O privire tot mai atentă și profundă înlăuntrul 
tău te preocupă în marea majoritate a timpului, 
cu precădere în tot ceea ce ține de sentimente, 
trăiri și gânduri. Nu e doar o analiză a interioru-
lui tău, ci se pare că are efecte și în planificarea 
unor obiective pe termen mediu și lung.  

Rac 22.06 - 22.07   
Ar fi indicat să apelezi mai des la activități care te 
relaxează sau măcar te ajută să nu te mai 
gândești atât de mult la grijile cotidiene. Nu 
aștepta ca doar partenerul să aducă mereu în 
discuție viitorul vostru, deoarece acest lucru ara-
tă faptul că nu te interesează relația voastră.  

Leu 23.07 - 22.08  
Faci o impresie foarte bună la locul de muncă, 
iar cei din jur te vor considera o prezență poziti-
vă. Mai multe persoane vor avea nevoie de tine, 
în același timp. Cele mai mici lucruri pot avea un 
impact pozitiv asupra stării tale, așa că învață să 
te bucuri și de lucrurile mărunte.  

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Nu îți compara progresul la serviciu cu progresul 
pe care-l înregistrează ceilalți. Cel mai important 
este să lucrezi într-un ritm care te face fericit.  
S-ar putea să se ivească ocazia pentru a învăța 
ceva nou, așa că acceptă provocarea. Prietenii te 
invită la un eveniment deosebit. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Nu îți ignora propriile nevoi pentru a-i ajuta pe 
cei din jur, care au nevoie de expertiza ta. Deși 
cei dragi apreciază sacrificiile pe care le faci 
pentru ei, s-ar putea să ajungi să regreți gestu-
rile frumoase atunci când îți neglijezi comporta-
mentul impulsiv. Gândește totul cât mai bine.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
În această săptămână vei fi plin de energie și 
vei reuși să îi motivezi și pe cei de la birou să 
se mobilizeze mai bine. Însă, unele persoane 
vor avea o dispoziție negativă indiferent de ce-
ea ce vei face. Nu insista și nu folosi cuvinte 
dure atunci când critici performanța cuiva!  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Nu te arunca asupra primului proiect care îți iese 
în cale, deoarece s-ar putea ca acesta să nu ți se 
potrivească. De exemplu, este posibil ca cineva 
foarte apropiat ție să îți propună o idee de afa-
ceri. Apropie-te mai mult această persoană, mai 
ales dacă nu o cunoști suficient. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Se ivește o ocazie din punct de vedere financiar 
și nu ai vrea să o ratezi doar că familia se opune. 
Dragostea pare momentan un teritoriu interzis, 
care în loc să îți facă universul mai frumos, îl în-
tunecă. Cineva te dezamăgește și ești gata să 
renunți la a face pasul spre o relație de cuplu.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Nu ești prea răbdător în aceste zile, iar acest lucru 
îi poate determina pe unii să te evite când au o 
problemă. Nu te aștepta ca toate proiectele la ca-
re participi să-ți aducă un venit în plus sau o 
șansă la un altfel de bonus. Unele lucruri fă-le 
doar pentru că ți se par interesante!   

Pești 19.02 - 20.03 
Ar trebui să ai mai multă încredere în propriile 
opinii, deoarece îți  știi foarte bine valorile și le 
poți argumenta într-o conversație. În concluzie, 
nu ar trebui să îi lași pe cei din jur să te intimide-
ze. Progresul la serviciu o să-ți lipsească în 
această săptămână, dar nu renunța. 
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Luni 25 
8°C | 6°C
Ploaie

Marți 26 
7°C | 3°C
Soare, ploaie

Miercuri 27 
9°C | 2°C
Soare, nori

Joi 28 
10°C | 2°C
Soare, ploaie

Vineri 29 
13°C | 7°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 30 
12°C | 4°C
Soare, nori

Duminică 01 
6°C | 1°C
Soare, nori
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P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

Ministerul Sănătății a 
prelungit acordul cu Asociația 
Inima Copiilor, clinica San 
Donato nel Mondo din 
Italia și Asociația Bambini 
Cardiopatici din Italia, până la 
finele lunii iulie, a anului viitor. 
Potrivit unui act adițional 
semnat recent de toate 
aceste instituții, echipe de 
medici italieni și români vor 
opera copii cu malformații 
congenitale cardiace în 
spitalele din România.

 
Majoritatea intervențiilor sunt rea-
lizate la Spitalul “Marie Curie” și în 
centrele din Iași și Cluj-Napoca. În-
că un centru din Timișoara urmea-
ză să fie inclus în acest program. 
Potrivit Ministerului Sănătății, din 
anul 2013 și până în luna septem-
brie a acestui an, au fost operați 
989 de copii. 750 de copii au fost 
supuși intervențiilor chirurgicale 
complexe la Spitalul “Marie Curie”, 
din București, 215 la Institutul de  
Boli Cardiovasculare “G.I.M. Geor-
gescu”, din Iași, și 24 la Institutul 
Inimii, din Cluj-Napoca. 

Ministerul Sănătății: 
“Programul înseamnă 
viață pentru bebeluși”

O altă componentă a acordu-
lui vizează instruirea personalu-
lui medical în domeniul chirurgiei 
cardiace, realizarea unui număr de 
12 misiuni pe an, menținerea ratei 
de mortalitate de 3% și organiza-
rea unui seminar de lucru sau con-
gres internațional în România pe 
teme de specialitate. Pe lângă in-
struirea care are loc în România, 
27 de chirurgi cardiovasculari, me-
dici specialiști în anestezie-terapie 
intensivă, cardiologi, perfuzioniști, 
pediatri și asistenți medicali au be-
neficiat de programe de instrui-

re în clinica din Italia. “Este un lu-
cru extraordinar. (...) Programul în-
ceput de statul român cu Policli-
nica San Donato a însemnat viață 
pentru bebelușii din România cu 
malformații cardiace, care altfel nu 
ar fi avut nicio șansă”, informea-
ză Ministerul Sănătății. Specialiștii 
speră ca Centrul de la “Marie Curie” 
să devină independent, fără cazuri 
transferate în Italia, într-un timp cât 
mai scurt.

Într-un an și jumătate, medi-
cii români și italieni au salvat o su-
tă de micuți cu malformații cardi-

ace, internați la Spitalul Clinic de 
Urgențe pentru Copii “M.S. Cu-
rie”, din București. 70% dintre 
intervenții au fost realizate la copii 
în stare gravă. “Am reușit ceea ce 
ne-am propus, adică să salvăm aici, 
acasă, copiii noștri, care se nasc cu 
malformații cardiace, fără a mai fi 
necesar transferul lor în unități sa-
nitare din alte țări. Anul trecut, am 
stabilit cu reprezentanții clinicii ita-
liene că vom continua acest pro-
gram și că îl vom dezvolta la ni-
vel național”, spun medicii români. 
La rândul său, prof. dr. Alesandro  
Frigiolla, din Italia, susține că, “nu 
există caz în lume pe care să nu pu-
tem să îl operăm. 70% din cei 100 
de copii au prezentat cazuri foar-
te grave. Reușita a fost de 100%. 
Vreau ca Spitalul “Marie Curie” să 
fie cel mai mare centru de chirur-
gie cardiacă pediatrică din Balcani”. 
Potrivit specialiștilor, 11% din to-
talul deceselor survenite la copiii 
sub un an sunt înregistrate la cei 
cu malformații cardiace. În fiecare 
an, aproximativ 3.000 de bebeluși 
cu tulburări cardiace constituie ca-
zuri noi de malformații.   

ACORDUL DE COOPERARE ROMÂNO-ITALIAN A FOST PRELUNGIT

Tot mai mulți copii cu 
malformații ale inimii au 
șansă la o viață normală

Peste 15.000 de copii și adolescenți suferă de malformații
Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, mai bine de 15.000 de copii 
și adolescenți suferă de malformații cardiace, anual venind pe lume peste 
1.200 de copii cu astfel de probleme. Malformațiile cardiace congenitale sunt 
prezente la circa 0,8-1% dintre nou născuții vii și reprezintă malformațiile 
congenitale cele mai des întâlnite la nou născut. Deși în majoritatea cazurilor nu 
se cunoaște cauza care duce la apariția malformațiilor congenitale cardiace, se 
știe că uneori poate fi vorba de infecții în cursul sarcinii. Cel mai des implicate 
sunt rubeola (virusul rubeolei poate interfera cu dezvoltarea normală a inimii 
fătului sau cu dezvoltarea normală a altor organe). Mai sunt însă și alte virusuri 
care pot fi implicate în producerea malformațiilor cardiace congenitale. Uneori, 
ereditatea joacă și ea un rol în apariția malformațiilor cardiace congenitale. 
Se pot întâlni familii în care mai mult de un copil este afectat de o malformație 
cardiacă congenitală, dar aceste cazuri sunt rare. Alte situații în care apar 
astfel de probleme sunt sindroamele genetice care evoluează cu afectarea 
mai multor organe, cum ar fi sindromul Down. Riscul apariției malformațiilor 
cardiace congenitale este crescut de consumul unor medicamente, 
dependența de droguri și alcool.

“Vreau ca Spitalul M.S. 
Curie să fie cel mai mare 
centru de chirurgie cardiacă 
pediatrică din Balcani

Prof. dr.  
Alesandro Frigiolla
chirurg cardiovascular, Italia


