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Luni 19 
15°C | 7°C
Soare, nori

Marți 20 
16°C | 5°C
Soare

Miercuri 21 
17°C | 5°C
Soare, nori

Joi 22 
19°C | 7°C
Soare, nori

Vineri 23 
20°C | 8°C
Soare, nori

Sâmbătă 24 
19°C | 9°C
Soare, nori

Duminică 25 
16°C | 10°C
Soare, ploaie

19 - 25 octombrie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Intri într-o etapă plină de noutăți și vești bune, 
dar reușita depinde enorm de energia pe care 
o investești în țelurile propuse. Cât timp îți 
menții interesul viu, energia și entuziasmul la 
cote maxime, totul va merge excelent, deci 
spune cu tărie azi: orice se poate!  

 Taur 21.04 - 21.05  
Rezolvarea problemelor tale în dragoste ar pu-
tea fi amânată deoarece atât tu, cât și partene-
rul tău sunteți supraîncărcați cu responsabilități 
și vă aflați în imposibilitatea de a avea mai mult 
timp pentru voi. Nu lăsa ca nesiguranța să pu-
nă stăpânire pe gândurile tale.  

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Iubirea și romantismul continuă să înflorească. 
Tu și partenerul tău veți participa la diferite 
evenimente sociale, alături de prieteni. Există 
posibilitatea ca o persoană apropiată amându-
rora să facă planuri de nuntă și va dori să vă 
invite și pe voi.   

 Rac 22.06 - 22.07   
Puterea ta stă în abilitățile de comunicare, în 
elocvența și convingerea cu care transmiți orice 
mesaj și în cunoaștere. Orice conversație sau ne-
gociere poate fi întoarsă cu ușurință în avantajul 
tău, cu ajutorul argumentelor de o logică imba-
tabilă. Nu împinge lucrurile prea departe!  

 Leu 23.07 - 22.08  
Nimic nu ți se pare imposibil de făcut și nicio 
culme greu de atins, câtă vreme știi exact cine 
ești, ce poți și încotro te îndrepți. Această peri-
oadă aduce, pentru tine, experiențe care-ți con-
firmă puterea, îți cresc încrederea în tine și te 
ajută să atingi succesul în orice îți propui să faci. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Nemulțumirile legate de bani reprezintă o moti-
vație în plus pentru a  te mobiliza și a materializa 
niște dorințe. De inspirație nu duci lipsă, de spri-
jin din partea familiei nici atât, așa că acum e 
momentul potrivit pentru a face primul pas în 
direcția transpunerii unor aspirații în realitate. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Uneori, a pune punct unei situații din care nu 
mai ai nimic bun de câștigat e cea mai mare do-
vadă de voință. Asta trebuie să faci și tu! Să-ți 
iei inima în dinți și să spui adio acelei situații ca-
re ar fi trebuit să dispară mai demult din calea 
ta. Te vei simți mult mai bine fără acel lucru.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Ai ajuns la finalul unei acțiuni și trebuie să te 
confrunți cu o judecată atentă. Ceea ce auzi e 
binemeritat și îți va fi de folos, ca atare nu pri-
vi analiza la care ești supus ca pe un atac la 
persoană, ci ca pe o reflectare sinceră și justă 
a faptelor tale.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Ceva drag ție se apropie de sfârșit. Tot ce-i fru-
mos se încheie, la un moment dat, vei rămâne cu 
amintirile plăcute, cu trăirile acumulate, dar tre-
buie să te detașezi și să mergi mai departe fără a 
te crampona de senzații. Nimic nu-i veșnic: nici 
iubirea, nici fericirea, nici vacanța.  

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Pentru că ți-a cam dispărut interesul de a iubi, 
riști să îți petreci o parte din săptămână simțindu-
te singur. Și totuși… partenerului îi este dor de ti-
ne, așa că nu vei fi singur pentru mult timp. Dar, 
până atunci ar fi bine să faci lucruri care îți plac, 
cum ar fi citit sau diverse preocupări artistice.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Nu primești reacții pozitive ori de câte ori vorbești 
despre planurile tale. Dimpotrivă, unii, mai critici 
din fire, încep să comenteze tot ce ai tu de spus, 
cu riscul de a te influența negativ cu atitudinea 
lor pesimistă. Nu are rost să pleci urechea la co-
mentariile lor malițioase. Tu știi ce poți face. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Stai mult să analizezi o problemă, când ea ar pu-
tea avea o rezolvare mult mai simplă. Ai ajuns la 
niveluri mult prea complicate ale acelei situații și 
e normal să te încurci deja în detalii contradicto-
rii. Vezi că dacă sapi prea adânc, descoperi ele-
mente pe care nu vei ști să le gestionezi. 

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

STRIGĂTUL DE AJUTOR AL SPECIALIȘTILOR DE LA SPITALUL MARIE CURIE: 

Secția de Terapie Intensivă 
pentru nou-născuți este 

suprasolicitată!
 30 de bebeluși au murit în acest an pentru că nu au putut fi spitalizați

 La ATI nu mai pot fi internate toate urgențele pentru că nu mai sunt locuri disponibile
 De multe ori, medicii sunt nevoiți să refuze internarea nou-născuților aflați în stare critică, din lipsă de locuri

Ministerul Sănătății a 
dispus un control la 
Spitalul Marie Curie, din 
Capitală, după ce șeful 
Secției de Anestezie 
Terapie Intensivă, dr. 
Cătălin Cîrstoveanu, a 
avertizat asupra faptului că 
nu mai există locuri libere 
pentru bebelușii a căror 
supraviețuire depinde de 
terapia intensivă. Medicul 
copiilor a mai precizat și 
faptul că 30 de nou-născuți 
au murit în ultimul an 
pentru că nu au fost bani 
de tratamente.   

Secția de Terapie Intensivă a 
Spitalului Marie Curie este supra-
aglomerată, astfel că, medicii nu 
mai pot interna toate urgențele.  
„Este clar, sunt știute de foartă mul-
tă vreme, dar este foarte bine că 
un corp de control sau domnul mi-
nistru, dacă vine personal, cred că 
va înțelege mai bine lucrurile cum 
sunt, care nu sunt de azi, de ieri, 
sunt de multă vreme și sunt semna-
late. În momentul acesta avem în-
cărcare pacienți 110 la sută. Acum 
a venit unul în UPU foarte critic și 
n-avem unde să-l punem și a trebu-
it să facem ceva de urgență. Și ne 
mai vine încă unul de la Iași, peste 
cei 110 la sută grad de internare. 
Este o mare presiune pentru a in-
terna acești pacienți critici, care unii 
dintre ei mor la nivelul 2 de îngriji-
re, pur și simplu mulți mor în spita-
lele care îi îngrijesc așa cum îi în-
grijesc, fără a acorda îngrijirea ne-
cesară corespunzătoare. La nivel 2 
înseamnă că practic nu-l îngrijesc 
cum trebuie, chiar suntem chemați 
de multe ori în instanță pentru 
omor din culpă, de vreo trei ori  
ne-au chemat, pentru că n-am pu-
tut să-i internăm”, a spus medicul 
Cătălin Cîrstoveanu, miercuri, 14 
octombrie, într-o emisiune difuzată 
de postul de televiziune Digi24. Me-
dicul a ținut, însă, să precizeze fap-
tul că a vorbit în nume propriu. 

Acesta a mai explicat că situația 
de la Spitalul Marie Curie nu este 
singulară. Acest lucru se întâmplă 
în întreaga țară. 

„România are nevoie de 100 de 
paturi cu personal, cu infrastructu-
ră, fonduri pentru consumabile, cu 
salarii. Noi am anunțat lucrul ăsta. 
Există document oficial la Ministe-

rul Sănătății în care se atestă. Sunt 
peste 150 de morți la nivelul 2. Un 
alt număr de pacienți, la nivelul 3, 
mor fără să primească îngrijirea co-
respunzătoare, adică fără operații. 
Nu e normal să se întâmple lucrul 
acesta. Este o nevoie sistemică a 
țării noastre și trebuie să punem 
umărul, să schimbăm cu ceva. Sigur 
că un control e bun, pentru că ne 
arată lucrurile astea. Când spunem 
că nu mai avem bani, ne așteptăm 
la o reacție. Spunem foarte clar: de 
o lună și jumătate am rămas fără 
bani. La noi banii înseamnă sute de 
mii de RON. Am spus la începutul 
anului că avem nevoie de 2,5 mi-
lioane de lei. Am primit 1,3 milioa-
ne plus încă 100.000. Și am spus: 
astea trei luni până în decembrie, 
suntem morți! Au venit pacienți su-
per-critici și evident că am luat con-
sumabile pe împrumut. Consuma-
bile foarte complicate”, a mai spus 
dr. Cătălin Cîrstoveanu, la Digi 24. 

Secția ATI de la 
Marie Curie, una de 

excelență în domeniul 
neonatologiei din 

România
În urma acestor declarații ale 

medicului Cătălin Cîrstoveanu, 
Inspecția Sanitară de Stat și Corpul 
de Control al Ministerului Sănătății 
au început miercuri, 14 octombrie, 
o acțiune de evaluare a modului 
de gestionare a activității la nive-
lul Spitalului Marie Curie, inclusiv 
la Secția Anestezie Terapie Intensi-
vă. La rândul lor, reprezentanții spi-
talului au făcut următoarele preci-
zări: „Referitor la informațiile pre-
zentate în spațiul public de către 
domnul dr. Cătălin Cîrstoveanu, 
șef de secție TINN (terapie inten-
sivă nou-născuți) și coordonator al 
Programului TINN din cadrul spita-

lului MS Curie, precizăm următoa-
rele: poziția exprimată de docto-
rul Cîrstoveanu este personală și 
nu angajează conducerea Spitalu-
lui MS Curie. Cei 30 de nou-născuți 
decedați de la începutul acestui an, 
la care se referă dr. Cîrstoveanu, nu 
au fost internați în spitalul nostru, 
ci se aflau pe o listă de așteptare, 
conform afirmațiilor dr. Cîrstovea-
nu. Secția condusă de dr. Cîrstovea-
nu, una de excelență în domeniul 
terapiei intensive neonatologice din 
România, este suprasolicitată și nu 
poate interna toate urgențele. În le-
gătură cu finanțarea acordată pro-
gramului TINN de către Ministerul 
Sănătății, precizăm că sumele alo-
cate până azi însumează 1,3 milioa-
ne lei; în cursul zilei de azi s-au mai 
primit 800.000 lei”, se arată într-o 
comunicare a reprezentanților spi-
talului. 

300 de copii născuți  
în alte spitale, aduși 

anual la TINN
Așadar, Spitalul Marie Curie 

oferă, în cadrul Secției de Aneste-
zie și Terapie Intensivă, îngrijire ne-
onatală la cel mai înalt nivel. Fieca-
re membru al echipei de specialiști 
este dedicat celei mai bune îngri-
jiri neonatale pentru copil, asigu-
rând îngrijiri inovatoare și de înal-
tă calitate. În fiecare an, aproape 
300 de copii născuți în alte spita-
le sunt aduși la TINN prin interme-
diul ambulanței sau elicopterului 
SMURD de către experți în trans-
port. Neonatologii și asistenții me-
dicali de aici sunt pregătiți să ofere 
sprijin specializat celor care au ne-
voie de el. Toți pacienții sunt admiși 
din alte spitale în mod transparent, 
în ordine, prin intermediul unei 
aplicații electronice, însă urgențele 
au întotdeauna prioritate. 


