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Luni 18 
15°C | 11°C
Soare, nori

Marți 19 
16°C | 9°C
Soare, nori

Miercuri 20 
17°C | 6°C
Soare, nori

Joi 21 
18°C | 6°C
Soare

Vineri 22 
20°C | 9°C
Soare, nori

Sâmbătă 23 
19°C | 10°C
Soare,ploaie

Duminică 24 
11°C | 6°C
Soare, ploaie

18 - 24 octombrie 2021
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

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

Lumea întreagă a 
sărbătorit pe 9 octombrie, 
Ziua Internațională a 
Îngrijirii Paliative. Cu 
acest prilej, voluntarii 
Paraclisului Catedralei 
Naționale i-au vizitat pe 
beneficiarii și pe angajații 
Centrului de Îngrijiri 
Paliative „Sfântul Nectarie”, 
din București. Și nu au 
venit cu mâna goală. Ei au 
venit încărcați cu daruri 
frumoase și cu vorbe 
bune așa că, pe lângă 
binemeritatele surprize, 
le-au oferit și mângâiere 
sufletească. 

  
În zi de sărbătoare, vo-

luntarii au adus încurajări atât 
pacienților,  cât și angajaților, 
le-au oferit flori, icoane și cărți 
de rugăciune cu Minunile, Aca-
tistul și Paraclisul Icoanei Mai-
cii Domnului „Pantanassa”. În 
plus, aceștia le-au dăruit an-
gajaților centrului, încălțăminte 
pentru anotimpul rece. “Astăzi, 
de Ziua Mondială a Îngrijirii Pa-
liative, am avut bucuria să-i 
avem alături pe voluntarii de la 

Paraclisul Catedralei Naționale, 
care au adus iconițe frumoase 
cu Maica Domnului, pentru fie-
care pacient și angajat, au ofe-
rit flori albe ca simbol a tot ce-
ea ce este, pur, transmițând 
speranță și frumusețe de la 
Dumnezeu. De asemenea, 
aceștia au adus, pentru îngriji-
rea pacienților, produse de igi-
enă. Mai mult de atât, pentru 
angajați au oferit încălțăminte, 
iar aceștia s-au bucurat enorm. 

Vreau să punctez faptul că 
există un studiu al Organizației 
Mondiale a Sănătății care a 
fost publicat recent și care 
menționează că, în aceasta pe-
rioadă pandemică, cu atât mai 
mult avem nevoie de îngrijire 
paliativă și doar o persoană din 
zece are acces la astfel de in-
grijiri”, ne-a spus Adriana Că-
runtu, directorul Centrului de 
Îngrijiri Paliative „Sfântul Nec-
tarie”. 

“Am reușit  
să le aducem acea 
bucurie, care le-a 
alungat durerea 
pentru moment”
La rândul său, Dănuț Pru-

nă, coordonatorul voluntari-
lor de  la Paraclisul Catedra-
lei Naționale, ne-a explicat cât 
de important este gestul vo-
luntarilor, pentru persoane-

le singure și greu încercate de 
lupta cu o boală necruțătoa-
re. “Nu de puține ori am ve-
nit aici și am adus o fărâmă de 
speranță în primul rând, fărâ-
mă de speranță pe care fiecare 
dintre noi am putea să o adu-
cem acestor persoane, pentru 
a merge mai departe și pentru 
a le da încredere că Dumnezeu 
face minuni. Niciodată o lup-
tă nu este pierdută, din punc-
tul nostru de vedere. De fieca-
re dată când simțim că ne este 
greu, de fiecare dată apare lu-
mina, de fiecare dată intervine 
Dumnezeu și ne ajută să mer-
gem mai departe. Astăzi ne-am 
bucurat să-i revedem pe unii 
dintre pacienți, ne-am bucu-
rat să cunoaștem alți pacienți, 
am reușit să le stârnim acea 
emoție frumoasă, acea bucurie 
care le-a alungat pentru mo-
ment durerea pe care o au”, 
ne-a spus Dănuț Prună. 

Pentru susținerea activității 
curente a centrului, voluntarii 
au oferit și 200 kg detergent 
pentru rufe.

Centrul de Îngrijiri Paliati-
ve «Sfântul Nectarie»” furni-
zează servicii de îngrijire me-
dicală paliativă pentru pacien-
ții adulți cu afecțiuni oncologi-
ce în stadiu terminal.

DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ÎNGRIJIRILOR PALIATIVE, 

Voluntarii Paraclisului Catedralei 
Naționale au oferit daruri pentru 

pacienții Centrului „Sfântul Nectarie”


