
Unul dintre spitalele cele mai
performante din țară, dar și din
străinătate, în domeniul chirurgiei

cardiace și vasculare, Institutul Inimii ”Niculae
Stăncioiu” din Cluj, a fost construit ilegal ca
unitate medicală pe vremea lui Ceaușescu.
Managerul interimar și directorul medical al
institutului clujean, chirurgul Adrian Molnar, a
spus, pentru Agerpres, că unitatea medicală pe
care o conduce a fost construită ca bloc de
garsoniere și că tot așa a figurat în acte până de
curând. ”Construcția la clădire a fost începută în
1985. Era un ordin dat de Ceaușescu cum că

nu se construiesc spitale. În România nu era
voie să se construiască spitale. S-au construit
diferite clădiri ale PCR, dar spitale nu”, afirmă
Adrian Molnar. Chiar și în prezent, saloanele
Institutului Inimii sunt compartimentate la fel ca
garsonierele. ”Deci, a început ca bloc de
garsoniere. Și dacă te uiți pe secție, saloanele
noastre sunt așa: salon de trei paturi și salon
de un pat și cu baie în mijloc. Salonul de trei
paturi era sufrageria garsonierei, cealaltă era
bucătăria și în mijloc era baia cu un mic
holișor”, explică medicul clujean. Problema a
fost însă că era nevoie și de alte tipuri de

compartimentări, mai mari, pentru sălile de
operație, pentru cele de reanimare, iar spațiul
destinat unei garsoniere nu era suficient. Dar
cei implicați în proiect au găsit o soluție.
Chirurgul își amintește de anii de început ai
unității medicale, când cu mâna cu care opera
pe cord deschis curăța cu lama vopseaua de
pe geamuri. ”Clădirea era destinată de la
început să devină spital, dar nu putea figura în
acte așa, pentru că Elena Ceaușescu nu
accepta așa ceva, nu semna. N-a venit nimeni
în control, iar aici, la nivel local, eram acoperiți
din toate punctele de vedere, nimeni n-a
șoptit. Și, culmea, nici nu s-a auzit. Chirurgie
cardiacă am făcut prima dată în noiembrie
1991, când a venit profesorul Bârsan de la
București, și după o lună, după ce am pregătit
tot, am făcut prima operație cardiacă în
clinică, o protezare mitrală”, povestește Adrian
Molnar. El are numai cuvinte de laudă la
adresa omului datorită căruia s-a înființat
institutul din Cluj, institut care acum îi poartă
numele, Niculae Stăncioiu. Există și legende
despre Niculae Stăncioiu, care era aproape
nedezlipit de telefon, deși la acea vreme încă
nu existau telefoane mobile în România.
Adrian Molnar povestește cum Niculae
Stăncioiu rezolva foarte multe probleme ale
institutului pe telefon și ceruse să aibă telefon
la dispoziție chiar și imediat după ce fusese
supus unor intervenții chirurgicale foarte
dificile. Institutul Inimii ”Niculae Stăncioiu”,
condus în prezent de chirurgul Adrian Molnar,
este competitiv chiar la nivel european și deține
câteva premiere pentru România.

Castraveții, excelenți
în lupta cu celulita

Multe femei sunt într-o luptă continuă cu
celulita, cea care dă aspectul de coajă de
portocală pielii. Apelează la fel și fel de
metode, de la masaj, aplicarea de creme din
comerț, sport și până la aplicarea pe piele a
unor legume și fructe. Sunt studii care au
arătat eficacitatea acestora. De exemplu,
castraveții sunt ideali în lupta cu celulita. Ei
au un conținut foarte ridicat de apă, iar acest
lucru le conferă calitatea de a hidrata în
profunzime pielea. Nu în ultimul rând, sunt
bogați în vitamine. Eficiența lor în
combaterea celulitei se datorează
fitochimicalelor din componența lor, care
stimulează producția de colagen la nivelul
pielii, făcând-o mai netedă și mai fermă.
Aspectul urât al pielii dispare vizibil de la
prima aplicare a unei măști din felii de
castraveți pe zonele afectate. 

Mâncarea tip junk-food
ne îngrașă și ne dă
peste cap sănătatea

Noi studii despre mâncarea tip junk-
food scot la iveală noi rezultate. Aceste
alimente nu numai că ne îngrașă, dar ne
și dau peste cap sănătatea. Descoperă.ro
scrie că noile descoperiri ar putea explica
modul în care consumul excesiv de
alimente nesănătoase poate schimba, în
timp, comportamentul unei persoane,
slăbind capacitatea de autocontrol şi
ducând la mâncatul în exces şi la
obezitate. Cercetători ai University of New
South Wales, Australia, au dat unor
şobolani masculi apă îndulcită cu zahăr şi
i-au antrenat să asocieze un sunet diferit
cu una dintre cele două arome (struguri

sau cireşe). Cei crescuţi
cu o alimentaţie
echilibrată încetau, la
un moment dat, să mai

răspundă
la indiciile
legate de
o anumită
aromă a
apei
îndulcite,
după ce

consumaseră o anumită
cantitate din ea. Acest mecanism
înnăscut, foarte răspândit la animale, le
protejează împotriva supraalimentării şi le
ajută să-şi menţină o alimentaţie
echilibrată, sănătoasă. Imediat după
aceea, șobolanii au primit o alimentaţie
tip junk-food, similară celei consumate
de oameni în restaurantele fast-food.
Zilnic li se ofereau două tipuri de
mâncăruri sărate şi două dulci, din care
animalele puteau mânca atât cât doreau.
După două săptămâni, greutatea
corporală a şobolanilor crescuse cu
10%, iar comportamentul lor s-a
schimbat radical.
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Chirurgie cardiovasculară de top,
într-un bloc de garsoniere
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Multe examinări medicale făcute periodic
ne pot salva viața. Tocmai din acest motiv,
medicii din întreaga lume militează pentru
prevenție. Din păcate, ajungem la doctor doar
când apare durerea, când ne supără ceva.
Puțini trec pragul cabinetului medical fără să
aibă vreo suferință. Unul dintre testele care
pot salva viața femeilor este Babeș-
Papanicolau. Testul Papanicolau (frotiul
citovaginal) face parte din examenul
ginecologic de rutină. El este folosit cu scopul
identificării modificărilor celulare anormale de
la nivelul cervixului (colului uterin) și pentru
screeningul cancerului de col uterin. ”Un test
Papanicolau anormal arată că celulele din
cervix sunt modificate. Un rezultat anormal la
acest test nu este neobișnuit, întrucât, în mod
normal, celulele din cervix suferă în
permanență modificări. Aproximativ 5-10%
dintre femeile care fac anual acest test pot
avea un rezultat anormal, dar numai un mic
procent din aceste rezultate anormale arată
modificări ce ar putea evolua spre cancer de

col uterin”, explică dr. Loti
Popescu, master european în
promovarea sănătății și
educație pentru sănătate,
medic în cadrul Direcției de
Sănătate Publică Județeană
(DSPJ) Constanța. Multe teste
anormale sunt cauzate de
infecții virale, cum ar fi cea cu
papilomavirusul uman (HPV),
sau alte tipuri de infecție,
precum cele determinate de
bacterii, ciuperci sau infecția
cu Trichomonas vaginalis. Cea
mai frecventă cauză este
infecția cu HPV. Modificările
naturale ale celulelor din colul
uterin apărute la menopauză pot și ele să dea
un test Babeș-Papanicolau anormal (cum este
în cazul vaginitei atrofice). În general,
modificările celulare revin la normal în mod
spontan sau după ce infecția s-a vindecat.
”Screeningul prin testul Babeș-Papanicolau

făcut o dată pe an poate detecta din timp
modificările celulare. 

Detectarea precoce a modificărilor
celulare precanceroase sau a cancerului de
col uterin duce, în general, la vindecarea
completă”, potrivit medicului.

Campania de donare de sânge inițiată
pentru prima dată în ultimii ani de Ministerul
Sănătății a avut și continuă să aibă succes. Au
răspuns și încă mai răspund solicitării oameni
simpli, studenți, politicieni, reprezentanți ai
Armatei, dar și cadre medicale. Și cea mai mare
unitate sanitară din județ - Spitalul Clinic
Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU)
Constanța, de altfel și cel mai mare consumator
de sânge din județ, promovează campania de
donare pe propriul site
(www.spitalulconstanta.ro), postând condițiile pe
care trebuie să le îndeplinească populația care
dorește să ajute. Astfel, pentru a putea dona
voluntar sânge, este nevoie de îndeplinirea
cumulativă de către donator a unor condiții, după
cum urmează: vârsta cuprinsă între 18 și 60 ani,
greutate peste 50 kg, puls regulat, 60 -100
bătăi/minut, tensiune arterială sistolică între 100
şi 180 mmHg, să nu fi suferit în ultimele șase luni

intervenţii chirurgicale, femeile să nu fie:
însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada
menstruală, să nu fi consumat grăsimi sau
băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea
donării, să nu fie sub tratament pentru diferite
afecțiuni: hipertensiune, boli de inimă, boli renale,
boli psihice, boli hepatice, boli endocrine.
Totodată, donatorii nu trebuie să aibă sau să fi
avut următoarele boli: hepatită (de orice tip),
TBC, sifilis, malarie, epilepsie și alte boli
neurologice, boli psihice, ulcer, diabet zaharat,
boli de inimă, boli de piele: psoriazis, vitiligo
miopie forte, cancer. În județul Constanța,
donatorii voluntari se pot prezenta la Centrul de
Transfuzie Sanguină Constanța, str. N. Iorga nr.
85, telefon: 0341-170931. Ministerul Sănătăţii a
anunțat recent că, în cele mai multe dintre
centrele de transfuzie din ţară, numărul
donatorilor a crescut semnificativ, iar în unele
cazuri s-a dublat sau chiar triplat.

Cel mai mare spital constănțean
promovează donarea de sânge
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Testul care ne poate salva viața


