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Luni 28 
22°C | 12°C
Soare, ploaie

Marți 29 
20°C | 15°C
Soare, ploaie

Miercuri 30 
22°C | 13°C
Soare, nori

Joi 01 
20°C | 13°C
Soare, nori

Vineri 02 
24°C | 12°C
Soare, nori

Sâmbătă 03 
27°C | 13°C
Soare, nori

Duminică 04 
29°C | 16°C
Soare, nori

28 septembrie - 04 octombrie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Nu te grăbi să renunți la ceva de care ai impre-
sia că nu mai ai nevoie. Sunt lucruri de care nu 
trebuie să te debarasezi, chiar dacă nu mai știi 
pe unde să le depozitezi: oameni, obiecte, 
hârțoage. Unele lucruri pe care ești gata să le 
arunci acum, îți vor fi folositoare cândva. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Vei avea de rezolvat anumite probleme pe plan 
social. Se pare că, în urma unui eveniment im-
portant, vei fi nevoit să faci mai multe drumuri 
pentru a putea obține noi contracte. Prietenii vor 
dori să li te alături la o ieșire și ar fi bine să nu re-
fuzi invitația, pentru că ai nevoie de relaxare. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Dacă ai făcut anumite promisiuni, ar fi bine să 
te și ții de ele, ca să nu superi pe cineva. 
Relația cu partenerul de viață devine din ce în 
ce mai tensionată. Poate ar fi bine să discuți 
deschis cu el și să găsiți o soluție pentru a în-
drepta orice situație neplăcută dintre voi.  

 Rac 22.06 - 22.07   
A fi singur în această perioadă nu e chiar așa de 
rău, deci nu privi în jur cu ostilitate doar pentru 
că nu apare nimeni să te însoțească în ceea ce ai 
de făcut. Dacă insiști să chemi pe cineva alături 
de tine, vei constata că te-ai fi descurcat mai bi-
ne pe cont propriu.   

 Leu 23.07 - 22.08  
E posibil să ai parte de unele situații tensionate 
atât la job, cât și în relația sentimentală. Poate 
ar fi bine să încerci să găsești o soluție pentru a 
evita ca acea discuție să degenereze. La locul 
de muncă vei avea oportunitatea să primești noi 
proiecte ce te vor ajuta să-ți crești veniturile. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Distrează-te, bucură-te de o săptămână relaxan-
tă și caută compania altor persoane la fel de ve-
sele și bine dispuse. Poate fi perioada perfectă 
pentru o escapadă în natură sau pentru o petre-
cere ad-hoc. Redescoperi lucruri frumoase, de 
care nu ai avut timp: muzică, plimbări, lectură. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Trebuie să lupți pentru a dovedi adevărul într-o 
situație tensionată din care ai avut multe de 
pierdut: imagine, credibilitate, reputație, dar ai 
acum șansa de a restabili echilibrul firesc. Nu 
permite să fii jignit pe nedrept! Apelează la ori-
ce pentru a demonstra că ești corect.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Numai datorită prudenței vei depăși cu bine 
furtuna de evenimente care năvălește acum în 
calea ta. În alte condiții, te-ar fi bulversat com-
plet și ți-ai fi pierdut cumpătul, dar acum 
reușești să te aduni în fața haosului creat, ast-
fel încât să nu dai nimic peste cap.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Vechile reușite sunt motorul actualelor proiecte, 
pentru că îți aduci aminte de momente similare de 
odinioară în care ai acționat la fel și totul a mers 
foarte bine. Merită să repeți rețeta de atunci. Um-
blă puțin prin memorie pentru a scoate la lumină 
acel bagaj de informații folositor acum. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
La serviciu, vei avea de recuperat câteva zile pe 
care ți le-ai luat libere, recent. Există posibilitatea 
ca șeful tău să nu fie de acord cu tot ceea ce faci 
și ce spui și să te critice pentru comportamentul 
pe care îl ai. Încearcă să-ți menții calmul și să te 
concentrezi la lucru, ca să termini în timp util.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Ar fi indicat să nu îți asumi anumite responsabilități, 
deoarece riști să ieși în pierdere din punct de ve-
dere financiar. În cazul în care ți-ai făcut vreun 
program strict, i-ați gândul de la el, pentru că vor 
apărea evenimente neprevăzute. Nu te supăra! 
Aceste schimbări te vor avantaja. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Ai tendința de a fi cam sever cu cei față de care 
ai unele suspiciuni că te-ar minți. Sigur că ai un 
simț ascuțit care discerne imediat falsitatea, dar a 
deveni dur și a pedepsi acești oameni nu e cea 
mai bună atitudine. Ești un exemplu de corectitu-
dine, dar nu toată lumea e ca tine, nu uita asta! 

Primul spital modular destinat 
copiilor grav bolnavi va funcţiona 

în cadrul Institutului Fundeni
Primul centru modular pentru 
copiii cu afecţiuni grave, din 
România, își va deschide porţile 
în curând, în curtea Institutului 
Clinic Fundeni, din București. 
Potrivit ministrului Sănătăţii, Nelu 
Tătaru, aici „se va trata tot ceea 
ce înseamnă spitalizare de zi 
pediatrică” urmând ca, pe viitor, 
„să mai avem încă patru astfel 
de spitale”. În cadrul centrului, 
copiii vor putea face inclusiv 
testele pentru COVID-19.     

„Este un proiect pe care vrem 
să-l dezvoltăm, să-l extindem pen-
tru tot ceea ce înseamnă patologie 
sau internare de zi. Institutul Clinic 
Fundeni are 60 de paturi destinate 
internării de zi, care vor fi reloca-
te în noile spații modulare. Inten-
ționăm ca, în cadrul proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene, să 
dezvoltăm alte patru astfel de com-
plexe cu 18 containere în care să fie 
relocate paturile destinate internării 
de zi. În aceste complexe modulare, 
aflate în afara spitalului, se vor pu-
tea realiza tratamente, investigații, 
recoltări pentru testare COVID, pre-
cum și ecografii pentru copiii cu le-
ucemie, transplant și alte afecțiuni 
grave care sunt tratați la Fundeni”, 
a explicat ministrul Sănătății, Nelu 
Tătaru, în cadrul vizitei pe care a 
efectuat-o miercuri, 23 septembrie, 
la Institutul Clinic Fundeni.

 Nelu Tătaru, ministrul 
Sănătăţii: „Noua 

unitate sanitară este  
în curs de avizare”
Împreună cu secretarul de stat, 

Andrei Baciu, ministrul Nelu Tă-
taru a evaluat, miercuri, stadiul în 
care se află organizarea acestui 
prim centru modular pentru copi-
ii cu afecțiuni grave, din țara noas-
tră. Conform precizărilor ministrului 
Nelu Tătaru, costurile complexului 
se ridică la aproximativ 150.000 de 
euro. Acestea au fost acoperite din 
sponsorizările provenite de la ARPIM. 
La momentul actual, centrul se află 
în curs de branșare la toate utilită-
țile și ulterior urmează să primeas-
că avizul Direcției de Sănătate Pu-
blică (DSP). 

„Împreună cu managementul 
spitalului, facem o evaluare a com-
plexului modular pentru tot ce în-

seamnă patologie gravă pediatri-
că. Aici sunt în faza de avizare, du-
pă care vom ajunge și la avizul DSP-
ului, sunt mai multe avize de luat. 
Mai avem încă o săptămână în care 
vom obține acele avize pentru apă, 
electricitate, apoi să dăm avizul fi-
nal. După cum ați văzut, pripirea în 
astfel de avize poate duce ulterior 
la un tratament sau condiții care nu 
sunt suficiente și legale pentru un 
pacient. De aceea, m-am gândit as-
tăzi că trebuie să evaluăm stadiul în 
care ne aflăm, pentru a putea pre-
găti și eventualele lărgiri ale acestor 
unități pentru spitalizarea de zi. Ce-
le 60 de paturi de spitalizare de zi 
din Institutul Fundeni vor fi reloca-
te aici în acest complex”, a mai spus 
ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. 

Institutul Clinic 
Fundeni se află într-o 
continuă dezvoltare…  

În ceea ce privește restul nevo-
ilor Institutului Clinic Fundeni, mi-
nistrul a ținut să sublinieze faptul că 
„am avut discuții și în urmă cu do-
uă luni, discutăm în continuare și cu 
managementul. Noi suntem deschiși 
vizavi de tot ce înseamnă investiții. 
(…) În interior, deocamdată, am re-
zolvat o modificare de structură ca-
re este în curs în acest moment, mă 
refer la Secția de Chirurgie și Secția 
de Transplant Hepatic. Urmează ca 

reevaluările pe care le face manage-
mentul vizavi de aceste construcții 
să le putem pune în practică, în 
condițiile în care noi avem niște 
investiții pentru Spitalul Fundeni. 
(…) O să cer managementului să îmi 
prezinte soluțiile pe care le-au iden-
tificat în această perioadă”. 

…și este cel mai mare 
spital din România 
Institutul Clinic Fundeni este cel 

mai mare spital din România și unul 
dintre principalele centre oncologice 
din țară, iar camera de gardă a secției 
sale de Pediatrie este întotdeauna 
plină. De altfel, acesta este singu-
rul Centru Comprehensiv pentru Di-
agnosticul și Tratamentul pacienților 
cu hemofilie din România acreditat și 
cel mai mare Centru național de în-
grijire a copiilor și adolescenților cu 
talasemie. Numai în cadrul departa-
mentului de Hemato-Oncologie Pe-
diatrică se efectuează anual 1.500 
internări în regim continuu și 1.500 
internări în regim spitalizare de zi 
pentru copii diagnosticați cu diverse 
afecțiuni maligne sau benigne. De-
partamentul de Transplant Medular 
Pediatric dispune în prezent de șase 
camere sterile, toate echipate cu 
monitoare de funcții vitale și apara-
tura necesară desfășurării procedu-
rilor de transplant la cele mai înalte 
standarde.
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