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S-a redeschis Blocul 
Operator Central al 
Spitalului Universitar 

Unitatea are 
aparatură 
comparabilă cu 
a celor mai mari 
spitale din lume
Cel mai modern bloc operator din 
România s-a redeschis după o lungă 
perioadă de timp în care s-a aflat într-un 
amplu proces de dotare cu aparatură 
și echipamente de ultimă generație. 
Acesta funcționează la Spitalul 
Universitar de Urgență din București și 
are 11 săli de operație. Aici pot fi operați 
50 de bolnavi pe zi. 

Unitatea medica-
lă mai cuprinde șapte 
spălătoare cu apă steri-
lă, două vestiare pentru 
personal, degajare pen-
tru spălare instrumen-
tar, depozite de materi-
ale chirurgicale, aneste-
zie, instrumentar steril, 
sector pre și post opera-
tor. Cele 11 săli ale Blo-
cului Operator Central 
de la SUUB sunt speci-
alizate: chirurgie cardi-
ovasculară, neurochi-
rurgie, ortopedie-prote-
zare, chirurgie roboti-
că și politraumă și săli 
generale: două săli de 
urgențe, din care una 
de politraumă și patru 
săli de chirurgie gene-
rală, ginecologie, chirur-
gie toracică, ORL, chi-
rurgie plastică și repa-
ratorie, aceste săli du-
blând, practic, capaci-
tatea operatorie a spi-
talului. „Blocul Opera-
tor Central al Spitalului 
Universitar de Urgență 
București are aparatu-

ră comparabilă cu a ce-
lor mai mari spitale din 
lume. Dotarea Blocului 
Operator Central asigu-
ră aplicarea unor tehnici 
moderne pentru toa-
te specialitățile chirurgi-
cale, inclusiv abordarea 
laparoscopică, care are 
multiple beneficii, prin-
tre care recuperarea ra-
pidă a pacientului, scă-
derea duratei de spi-
talizare și a riscului de 
infecții. Două săli sunt 
dotate și cu sisteme de 
înregistrare și transmi-
sie on-line audio/video, 
de unde intervenția să 
poată fi transmisă live 
pentru studenți și me-
dicii rezidenți, urmând 
ca astfel să trecem cu 
toții spre partea de te-
lemedicină”, susține ma-
nagerul spitalului, Adria-
na Nica. Potrivit medicu-
lui, o parte din sălile de 
operații actuale vor con-
tinua să funcționeze în 
continuare, iar altele vor 
fi închise.

Crucea Roșie Română 
lansează un apel 
umanitar de urgență 
pentru a veni în 
sprijinul albanezilor 
afectați de cutremurul 
devastator de luna 
trecută. Astfel, ilfovenii 
care vor să ajute 
sinistrații pot face 
donații în conturile 
bancare deschise 
special pentru această 
cauză nobilă sau prin 
SMS la numărul 8826 
(2 euro/SMS), în toate 
rețelele de telefonie 
mobile. 

Ionela CHIRCU

Reamintim că în 
noaptea de 25 spre 26 
noiembrie, în Albania, la 
30 km vest de Tirana, a 
avut loc un cutremur pu-
ternic cu magnitudinea 
de 6,4 a avut loc. 51 de 
persoane au murit în ur-
ma mișcării seismice, al-
te  10 persoane sunt în 
continuare date dispărute 
și 750 de persoane sunt 
rănite. Dezastrul lăsat în 
urmă de cutremur a făcut 
ca 4.000 de persoane să 
fie strămutate, 100.000 
de persoane fiind afec-
tate direct au nevoie de 
asistență umanitară. Pes-
te 300 de case sunt dis-
truse complet, iar alte 
8.000 sunt afectate. De 
asemenea, în localitățile 
Thumane și Durres, infra-
structura a suferit daune 
severe.  

Societatea Națională 
de Cruce Roșie din Al-
bania, în colaborare cu 
autoritățile naționale, a 
luat măsuri imediate pen-
tru a asigura operațiunile 
de salvare și distribuirea 
de materiale de primă ne-

cesitate către populația 
afectată. Acțiunile Crucii 
Roșii din Albania sunt ori-

entate către asigurarea de 
apă, pături, sprijin alimen-
tar, servicii de asistență 
psihosocială, precum și 
prim ajutor de bază și 
adăpost. Pentru a susține 
operațiunile de ajutora-
re a victimelor acestui 
dezastru umanitar, Cru-
cea Rosie Română spri-
jină acțiunile Crucii Roșii 
din Albania cu o donație 
de 3.000 de euro. Fon-
durile provin din fondul 
de urgență al Societății 
Naționale de Cruce Roșie 
din România. După dezas-
tru, România a trimis două 
avioane de salvare și pes-

te 50 de pompieri, însoțiți 
de medici și asistenți pen-
tru scoaterea oamenilor 
de sub dărâmături și în-
grijirea lor. De asemenea, 
Crucea Roșie Română 
s-a mobilizat strângând 
fonduri pentru ajutora-
rea persoanelor rămase 
în viață. Mai mult, înce-
pând de vineri, 6 decem-
brie, Crucea Roșie Româ-
nă a amplificat campa-
nia „Apel umanitar pentru 

Albania”. “Mulți oameni 
și-au pierdut casele și per-
soanele dragi. Mii de per-
soane afectate vor avea 
nevoie de sprijin continuu 
pentru a reveni la o viață 
normală. Pentru a ampli-
fica acest sprijin umani-
tar, apelăm la rândul nos-
tru la populația din Ro-
mânia să doneze”, spune 
Ioan Silviu Lefter, directo-
rul general al Crucii Roșii 
Române.

Crucea Roșie Română - “Apel umanitar pentru Albania”

Ilfovenii pot să doneze pentru sinistraţii 
albanezi afectaţi de cutremurul devastator

Mii de oameni 
au nevoie de 
sprijin continuu 
pentru a reveni 
la o viață 
normală”

directorul general 
al Crucii Roșii 
Române

Ioan Silviu 
 Lefter

Cum puteți ajuta supraviețuitorii 
rămași pe drumuri? 
Oricine dorește să ajute sinistrații albanezi pot face donații 
de 2 euro prin SMS la numărul 8826 în toate rețelele de 
telefonie mobilă.  „Nu se percepe TVA pentru donațiile de 
pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom 
România Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a 
fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile 
de pe cartele preplătite, în rețeaua Vodafone utilizatorii 
nu plătesc TVA”, informează Crucea Roșie Română. Sunt 
disponibile și donațiile online pe site-ul  www.crucearosie.
ro  sau donații în conturile special deschise la BRD-Agenția 
Piața Romană:
RO31BRDE410SV21981334100 pentru donațiile în LEI 
și RO62BRDE410SV21981684100 pentru donațiile în 
EURO. Toate fondurile colectate vor fi direcționate către 
Societatea Națională de Cruce Roșie din Albania și vor fi 
utilizate pentru susținerea ajutorului de primă necesitate 
dar și pentru susținerea pe termen mediu și lung a 
familiilor rămase fără locuință.


