
 Berbec 21.03 - 20.04   
E rost de discuții cu persoanele aflate în străi-
nătate sau la mare distanță de tine. Sunt de 
luat în calcul călătoriile pe distanțe lungi. În 
plan profesional, începi o altă etapă. Este po-
sibil să primești noi atribuții, o funcție de con-
ducere sau un nou job. 

Taur 21.04 - 21.05  
Există riscul să cheltuiești mai mult pe mofturile 
sau daunele celor dragi. Foarte evidente sunt 
relațiile cu străinătatea, abordarea unor forme 
de școlarizare pe termen lung, dar și orientarea 
spre o nouă filozofie de viață. Evită să iei decizii 
majore și nu da multe explicații. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Sunt posibile discuții aprinse cu partenerul de 
viață sau cu colaboratorii, dar și separări, des-
prinderi de unele parteneriate. Se conturează 
noutăți financiare, la secțiunea bani, bunuri co-
mune cu partenerul de viață, colaboratorii și 
neamurile.  

Rac 22.06 - 22.07   
O săptămână cu multă forfotă în plan socio-pro-
fesional. Discuții aprinse cu șefii, cu autoritățile, 
un carusel de situații dificil de gestionat la prima 
vedere. Răbdarea, toleranța și discreția te ajută 
să le depășești. Noutăți în relațiile cu prietenii și 
cu persoanele ce te sprijină profesional.  

Leu 23.07 - 22.08  
Apar controverse între tine și prieteni. Ar fi bine 
să renunți la persoanele care te tot provoacă și 
care se implică în treburile tale fără să le ceri tu 
asta. Pe de altă parte, sunt zile bune pentru a te 
retrage în locuri liniștite, pentru a medita în tai-
nă la relațiile și situațiile în care ești implicat. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Ești în vervă în această săptămână și dornic de 
schimbări personale majore. Apar oportunități 
de câștig din activitatea profesională desfășurată 
la un loc de muncă. Primești bani, cadouri sau 
favoruri, dar apar în paralel și cheltuieli deosebi-
te. Fii prudent și nu investi inutil. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Vei avea discuții importante cu persoana iubită 
și copiii. Controversele apar pentru că ai 
așteptări prea mari de la cei dragi. La job apar 
noutăți, fie prin schimbarea condițiilor de mun-
că, fie pur și simplu, îți vei modifica tu concepțiile 
și atitudinea față de muncă și implicațiile ei.    

Scorpion 23.10 - 21.11  
Discreția este caracteristica de bază a perso-
nalității tale. Ai nevoie de odihnă, detașare de 
forfota cotidiană și de a sta de vorbă cu tine 
însuți. Sănătatea este vulnerabilă, s-ar putea 
să resimți tulburări ale sistemului digestiv și ale 
extremităților picioarelor. Consultă medicul!   

Săgetător 22.11 - 20.12  
O perioadă în care vei avea cheltuieli, pe de o 
parte, iar pe de altă parte, primirea salariului, a 
unei prime sau a unor favoruri pentru munca de-
pusă. Selectează-ți bine prioritățile. Te desprinzi 
de anumite persoane și te apropii tot mai mult de 
altele. Fii cu băgare de seamă când faci alegerile!  

Capricorn 21.12 - 19.01 
Multe persoane din anturajul apropiat te vor că-
uta. Discuții ample, călătorii pe distanțe scurte, 
implicare în activități intelectuale și în realizarea 
unor documente oficiale. Și în relația de cuplu 
treci la o nouă etapă. Vei avea discuții importan-
te cu membrii familiei și cu prietenii.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Se conturează schimbări majore la locul de mun-
că, fie prin plecarea sau sosirea unor colegi, fie 
prin schimbarea condițiilor de muncă. Este posibil 
să primești o ofertă de colaborare, care va atrage 
după sine schimbări în plan personal. Fii prudent, 
deoarece sănătatea este vulnerabilă.  

Pești 19.02 - 20.03 
E nevoie să te ocupi de curățenii generale, repa-
rații, vânzarea sau achiziționarea de bunuri patri-
moniale. Foarte animate sunt relațiile cu persoa-
na iubită. O relație amoroasă veche se poate re-
actualiza sau există și varianta să pornești o 
relație nouă cu cineva cunoscut de curând. 
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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

În România, o femeie 
gravidă din zece merge la 
medic doar atunci când 
consideră ea că este 
nevoie, iar 34,8% dintre 
femeile însărcinate nu-și 
fac nici măcar ecografiile 
obligatorii. Iată cât de grav 
este acest lucru, pentru 
gravidă și pentru copilul 
din burtică! 

Rezultatele unui studiu rea-
lizat la nivel național, sub coor-
donarea unei clinici de profil din 
București, scot la iveală informații 
tulburătoare despre modul în ca-
re își monitorizează starea de să-
nătate o mare dintre femeile în-
sărcinate. 

Potrivit cercetării, o femeie din-
tr-o sută de gravide face la medic 
o singură vizită, în cele nouă luni 
de sarcină. Mai mult decât atât, 
5% dintre gravide ajung în cabi-
net doar atunci când se simt rău. 
Ținând cont de aceste date, încer-
căm și noi, Jurnalul de Ilfov, împre-
ună cu specialiștii în domeniu, să 
atragem atenția asupra importanței 
controalelor medicale  

“În ceea ce privește ecografii-
le morfologice fetale, cred că este 
vorba despre o problemă financi-
ară la mijloc, în cazul persoanelor 
care nu fac această investigație, 
întrucât informațiile circulă foar-
te ușor acum și nu cred că exis-
tă vreo viitoare mămică să nu știe 
de importanța acestor investigații. 

Statul decontează aceste ecogra-
fii, însă este nevoie să îți faci pro-
gramare din timp, uneori chiar și 
cu 2 luni înainte. Prin urmare, es-
te destul de dificil de prins un loc 
fix în săptămânile în care trebu-
ie făcute aceste ecografii, căci ele 
au un interval specific”, dr. Chadi 
Muheidli, medic primar obstetrică-
ginecologie.

 Când vine vorba despre de-
pistarea probabilității ca fătul să 
aibă anumită malformații, anali-
zele de sânge Dublu Test și Triplu 
Test sunt cele mai populare, ara-
tă studiul. 

“Malformațiile genetice nu pot 
fi prevenite și nici nu putem por-
ni de la premisa că “mie nu mi se 
poate întâmpla, pentru că am avut 
grijă”. Ele pot apărea oricând, dar 
sunt mai frecvente odată cu înain-
tarea în vârstă, mai ales dacă es-
te vorba despre prima sarcină, așa 
că nu ar fi rău să le privim ca pe 
analize de rutină, cu cât ne apro-
piem mai mult de pragul de 40 de 
ani. Cea mai des întâlnită anoma-
lie cromozomială, de exemplu, cu-
noscută ca Sindromul Down, este 
de 10 ori mai frecventă la 40 de 
ani decât la 30 de ani”, susține dr. 
Denisa Nica, medic primar Obste-
trică-Ginecologie.

Renunțați la fumat, 
măcar în timpul 

sarcinii! Fumatul crește 
riscul anomaliilor 

congenitale
Există și elemente îmbucură-

toare. Studiul arată că femeile sunt 
mai preocupate să adopte un stil 
de viață sănătos în timpul sarci-
nii, deși renunță cu greu la fumat 
și la alimentația nesănătoasă. Pes-
te o treime dintre femei au luat su-
plimente cu vitamine și acid folic în 
sarcină și au consumat mai mul-
te alimente bogate în minerale și 
nutrienți.

 “Un alt indicator care ne bucu-
ră este acela că încearcă să renunțe 
la fumat. E un lucru bun, pentru că 
fumatul crește riscul ca bebelușul 
să aibă restricții de creștere, ceea 
ce poate însemna o naștere pre-
matură, o greutate mică la naștere 
sau chiar dezvoltarea unor anomalii 
congenitale. Dintre țările europene, 
Lituania și Suedia stau cel mai bine 
la acest indicator, cu mai puțin de 
5% dintre femeile însărcinate care 
fumează, la polul opus stând Franța 
și Scoția, unde procentele ajung la 
17, respectiv 19”, explică dr. Chadi 
Muheidli, medic primar Obstetrică-
Ginecologie.

Mergeți la medic în 
timpul sarcinii! Numai 
așa vă asigurați că dvs. 

și bebelușul sunteți 
sănătoși! 

Ca o concluzie, din clipa în 
care aflați că sunteți însărcina-
tă, este esențial să mergeți la me-
dic ori de câte ori e nevoie și să 
respectați sfaturile acestuia! Nu-
mai dacă efectuați analizele medi-
cale și ecografiile de specialitate, vă 
puteți asigura că organismul dvs. 
reacționează normal la transformă-
rile care au loc, iar bebelușul din 
burtică este sănătos.   

MEDICII TRAG SEMNALUL DE ALARMĂ!

Peste 30% dintre româncele însărcinate  
pun în pericol viața lor și a copiilor  
pentru că nu-și fac ecografiile obligatorii

Adoptați un stil de viață sănătos! În acest mod nu vă îngrășați prea mult 
În ceea ce privește greutatea, cele mai multe femei se îngrașă între 10 și 15 

kg în cele nouă luni de sarcină, deci în limitele recomandate de medici. Doar 
6% au luat în greutate peste 25 de kg. Dintre femeile care au avut complicații 
în sarcină, cele mai frecvente afecțiuni întâlnite au fost infecțiile genitale și 
hipertensiunea arterială.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 700 de femei, reprezentativ pentru 
femeile cu vârsta între 20 și 40 de ani, cu o marjă de eroare de ±3,5%.

“Statul decontează aceste 
ecografii, dar e nevoie să-ți 
faci programare din timp

Chadi Muheidli
medic primar Obstetrică-Ginecologie

“Nu porniți de la premisa 
“mie nu mi se poate 
întâmpla”! Malformațiile 
genetice pot apărea oricând

Denisa Nica
medic primar Obstetrică-Ginecologie


