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Luni 21 
25°C | 16°C
Soare, ploaie

Marți 22 
28°C | 17°C
Soare, ploaie

Miercuri 23 
30°C | 18°C
Soare, nori

Joi 24 
31°C | 21°C
Soare, nori

Vineri 25 
30°C | 20°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 26 
29°C | 20°C
Soare, nori

Duminică 27 
30°C | 21°C
Soare, ploaie

21 - 27 iunie 2021
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Dacă vei avea răbdare și nu vei lua în considera-
re anumite discuții din jur, vei reuși să ai succes 
în tot ceea ce faci. Poate că nu vei mulțumit de 
rezultatele unor lucrări la care ai muncit mult, 
dar vei găsi o soluție pentru a repara ceea ce ți 
se pare că nu a ieșit așa cum te-ai fi așteptat.

 Taur 21.04 - 21.05  
Timpul nu este foarte favorabil pentru preocu-
pări romantice și relația de cuplu ar putea avea 
de suferit. Vei realiza că dragostea impune anu-
mite responsabilități din partea ta și dacă nu vei 
fi capabil să te ridici deasupra acestor greutăți 
trecătoare este posibil să rămâi singur. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
După ce un timp ți-ai ascuns emoțiile și trăirile, 
neliniștile și frământările sentimentale, traver-
sezi o perioadă în care le lași să curgă cu pre-
siune. Îți faci ordine în viață, îndrepți o serie 
de hotărâri neinspirate ori, le ceri apropiaților 
socoteală pentru un comportament nepotrivit.  

 Rac 22.06 - 22.07   
S-ar părea că ești un partener destul de înțele-
gător. Spui da cu ușurință și îți dai consimțământul, 
că agreezi orice propunere venită din partea per-
soanei dragi. Știi să renunți la capricii și toane 
personale, că nu-ți mai urmezi firea și impulsuri-
le negândite.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Dacă aștepți să primești o sumă de bani pentru 
o lucrare pe care ai terminat-o recent, ar fi bine 
să nu-ți faci planuri mari, pentru că vei fi nevoit 
să mai aștepți. Ba chiar, la serviciu ai putea fi ne-
voit să muncești mai mult pentru a ajunge să fi-
nalizezi un proiect început cu ceva timp în urmă. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Ar fi bine să eviți să îți spui punctul de vedere cu 
orice preț. Din cauza unor întâmplări neplăcute 
de la locul de muncă riști să devii irascibil și să ai 
anumite reacții exagerate. Se pare că vei fi nevo-
it să faci mai multe drumuri scurte pentru a pu-
tea rezolva o problemă financiară. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Multă concentrare pe interesele financiare pro-
prii, dar și de familie, în aceste zile. În cadrul fa-
miliei impui o politică destul de strictă, care cere 
responsabilitate și raționament la rece în pri-
vința fiecărei decizii financiare. Poți cumpăra, la 
preț bun, un lucru de valoare.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Sufletul tău are nevoie de multă odihnă. Sunt 
posibile stări neplăcute. S-ar putea să desco-
peri diverse lucruri tăinuite demult, legate de 
colegii de serviciu. Încearcă totuși, să nu dai 
frâu liber dorinței de a rupe relații vechi. În  
rest, ocupă-te doar de treburile ușoare.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Ai putea constata că, deși ai pus la punct cu deo-
sebită minuțiozitate diverse strategii financiare, 
banii întârzie să apară sau nu încetează să ți se 
scurgă printre degete. Sentimental însă se poate 
să sesizezi o îmbunătățire a climatului afectiv, fi-
ind posibil să se deblocheze relații de iubire. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Vei începe săptămâna cu o stare de irascibilitate 
ce îți poate aduce unele probleme la serviciu. 
Dacă nu îți vei tempera comportamentul, vei ris-
ca să dai curs unor discuții în contradictoriu cu 
șefi, colegi. Fii diplomat și vei reuși să eviți ca 
neînțelegerile să ducă la adevărate  certuri!     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Parcă toate lucrează în favoarea ta în ceea ce 
privește sfera profesională. Vei avea multe 
cunoștințe și idei geniale de pe urma cărora vei 
avea doar de câștigat. Tot  ceea ce ai planificat 
profesional în ultima perioadă trebuie pus acum 
în aplicare, chiar dacă vei întâmpina și provocări. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Șefii te vor considera prea mândru de reformele 
pe care intenționezi să le pui la punct, și care nu 
sunt tocmai benefice sferei profesionale. Familia 
te va judeca pentru deciziile luate, dar va consta-
ta în timp că ai făcut ceea ce era mai bine. Totul 
se va schimba: tu, timpurile, vremurile. 

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

Graţie Asociaţiei Zi de Bine, 
copiii cu tulburări digestive 
care ajung în cabinetele 
cadrelor medicale de 
la Institutul Naţional de 
Sănătate a Mamei și 
Copilului „Alessandrescu-
Rusescu“, din București, 
beneficiază acum de 
tratamente și îngrijiri de 
specialitate, într-o secţie 
ultramodernă. Secţia 
de Pediatrie IV a fost 
redeschisă după ce a trecut 
printr-un amplu proces de 
renovare și amenajare.  

„Asociația Zi de Bine inaugu-
rează Secția de Pediatrie IV - boli 
digestive din cadrul Institutului Na-
țional de Sănătate a Mamei și Co-
pilului Alessandrescu-Rusescu din 
București. Proiectul propriu al aso-
ciației, Curățenie&Culoare, a fost 
demarat la sfârșitul anului 2020 și a 
constat în reamenajarea secției de 
Pediatrie IV și dotarea cu aparatu-
ra necesară. Bugetul pentru acest 
proiect s-a ridicat la 190.000 eu-
ro“, susțin reprezentanții Asociați-
ei Zi de Bine. 

A fost creat un mediu 
prietenos copiilor
Conform aceleiași surse, au 

fost renovate complet cabinetele 
medicale, saloanele, băile și spați-
ile comune, a fost refăcută instala-
ția de oxigen, au fost instalate alar-
me de incendiu și senzori de fum, 
iar încăperile au fost dotate cu mo-
bilier și electrocasnice „adecvate“. 
„În luna iunie 2020 ne-am propus 
să schimbăm peisajul din curtea  
INSMC, așa că am transformat pe-
retele din curtea spitalului într-o 
pictură murală cu scopul de a aduce 
forță și alinare copiilor internați. În-
să am decis că nu vrem să ne oprim 
aici, iar la sfârșitul anului am dema-
rat proiectul Curățenie&Culoare. 
După cinci luni de renovări, iată 
că secția de Pediatrie IV de la INS-
MC este pregătită și complet utila-
tă. Este un proiect la care s-a mun-
cit foarte mult pentru ca cei mici să 
fie în siguranță și, atât cât se poa-
te într-un spital, să simtă că se află 
într-un mediu prietenos“, au decla-
rat Melania Medeleanu și Luciana 
Zaharia, fondatoarele Asociației Zi 
de Bine, pentru Agerpres.ro.

Fiecare salon are cădiţe 
pentru igiena sugarilor 

și preșcolarilor
 Secția de Pediatrie IV are șase 

saloane cu câte trei paturi dedica-
te mamelor, plus trei paturi pentru 
copii. Aceasta mai include și patru 
rezerve, un cabinet dedicat șefului 
de secție, două cabinete pentru 
asistente, o magazie și două ho-
luri. Suprafața totală a spațiului re-
novat este de 531 mp. „Cu bucu-
rie spun că renovarea Secției IV din 
INSMC s-a finalizat. Aceasta a in-
clus, pe lângă igienizarea secției, 
și modernizarea acesteia, respec-
tând astfel standardele actuale pri-
vind organizarea secțiilor de pedi-

atrie. Cele mai importante benefi-
cii obținute în urma acestui proiect 
sunt reconfigurarea grupurilor sani-
tare, atât pentru cele patru rezer-
ve, cât și pentru cele șase saloane, 
precum și montarea în fiecare sa-
lon a unor cădițe care să permită 
igiena sugarilor și preșcolarilor in-
ternați aici. De asemenea, odată cu 
acest proiect amplu, a fost creat un 
mediu foarte prietenos pentru cei 
mici datorită desenelor care se re-
găsesc pe pereții din saloane și re-
zerve. Toate acestea au fost posi-
bile datorită Asociației Zi de Bine“, 
a spus medicul primar Mirela Cova-
cescu, șeful Secției de Pediatrie IV.

File de poveste
Institutul Mamei și Copilului es-

te o unitate de referință în domeniul 
sănătății mamei și copilului. Aces-
ta a fost înființat în anul 1967. In 
1990 a primit numele de Alfred D. 
Russescu, de la corifeul pediatriei 
române. Din 2016, institutul a de-
venit  Institutul Național de Sănăta-
te a Mamei și Copilului Alessandres-
cu-Rusescu. În toți acești ani de ac-
tivitate, aici au avut loc numeroase 
cercetări în domeniul nutriției copi-
lului și a femeii gravide. În prezent, 
aici se desfășoară Programul Nați-
onal de Profilaxie la diagnosticul și 
tratamentul mucoviscidozei, consi-
derată boală rară, și se asigură prin 
laboratorul de genetică diagnosticul 
bolilor genetice rare atat prenatal, 
prin efectuarea de triplu test, cât și 
postnatal prin desfășurarea inves-
tigațiilor specifice. Unitatea sanita-
ră are o echipă multidisciplinară de 
specialiști care permite o abordare 
complexă a bolilor (medicopsiho-
social) și este implicată în elabora-
rea strategiilor Ministerului Sănătă-
ții privind desfășurarea Programelor 
Naționale de Profilaxie care includ 
și profilaxia bolilor rare. 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A MAMEI ȘI COPILULUI

Secţia de Pediatrie IV de boli 
digestive, redeschisă după  
renovare și modernizare


