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Luni 20 
7°C | -2°C
Soare, nori

Marți 21 
8°C | 0°C
Soare, nori

Miercuri 22 
8°C | 0°C
Soare, nori

Joi 23 
10°C | 3°C
Soare, nori

Vineri 24 
11°C | 5°C
Soare, nori

Sâmbătă 25 
14°C | 6°C
Soare, nori

Duminică 26 
14°C | 6°C
Nori

20 - 26 noiembrie 2017
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

“Da și Eu Pot” este un proiect 
inițiat de doi oameni obișnuiți, 
Gabriela-Elena și Cristian Airinei, 
din credința că viața oamenilor 
din România se poate schimba, 
atât timp cât lupți pentru 
cauza în care crezi. După ce au 
parcurs mai bine de 2.500 km 
pe bicicletă, cei doi au reușit 
să strângă fondurile necesare 
susținerii a zece copii, pentru o 
perioadă de șase luni. 

Gabriela-Elena Airinei a fost di-
agnosticată cu diabet tip 1 în anul 
2002, an din care a început lup-
ta ei cu monitorizarea glicemiei: 4 
înțepături zilnic pentru monitorizarea 
glicemiei și alte 4 pentru administra-
rea insulinei, mai bine de 2.920 de 
înțepături într-un an. După 15 ani de 
diabet și peste 43.800 de înțepături, 
Gabriela s-a întrebat cum suportă 

un copil toată această suferință, mai 
ales că, în cazul copiilor, pot fi și 10 
înțepături într-o zi doar pentru măsu-
rarea glicemiei și alte 5 pentru admi-
nistrarea de insulină. 

“Cum poate fi viața unui copil 
care trebuie să se înțepe de pes-
te 10 ori pe zi? Cum poate fi viața 
unui părinte îngrijorat tot timpul de 
valoarea glicemiei copilului său, ca-

re se întreabă permanent: Oare a 
mâncat, oare și-a calculat corect 
doza de insulină? Este o grijă per-
manentă și o mare provocare pen-
tru un copil să se înțepe la școală 
ca să-și măsoare glicemia. Exis-
tă acum soluții prin care acești co-
pii pot avea o viață mai frumoasă 
și prin care părinții să își facă mai 
puține griji. Sunt aparate de mo-
nitorizare a glicemiei care necesi-
tă o singură înțepătură pe zi pentru 
calibrare și care le poate transmi-
te părinților și medicului informații 
privind valoarea glicemiei copilului, 
prin telefon. Prin programul “Da și 
Eu Pot!” dorim să sprijinim cât mai 
mulți copii prin achiziționarea aces-
tor aparate și a consumabilelor ne-
cesare. Din păcate, aceste apa-
rate sunt scumpe și mulți dintre 
părinți nu și le pot permite, iar Casa 
Națională de Asigurări de Sănăta-
te nu decontează aceste sisteme”, 
spune Gabriela-Elena Airinei. 

Campania a strâns 
10.000 de euro 

“În cadrul proiectului am par-
curs, între 25 iunie și 25 iulie 2017,  
2.600 de kilometri pe biciclete, fă-
când turul României cât mai aproa-
pe de graniță. Am pedalat 26 de zi-
le, însumând 135 de ore petrecu-
te în șa, pedalând. Am vizitat 21 de 
județe, am avut întâlniri cu comu-
nitatea locală a persoanelor cu di-
abet, am întâlnit autoritățile și pre-
sa locală. 

Tricourile albastre au fost văzu-
te timp de o lună pedalând prin soa-
re, vânt și ploi, perioadă în care am 
strâns fonduri pentru a ajuta copiii 
cu diabet tip 1 din România, am vor-
bit cu autoritățile locale despre pro-
blemele celor cu diabet, am ascultat 
părinții cu copii cu diabet. În total, 
campania de donații și sponsorizări a 
strâns aproximativ 10.000 €, bani cu 
care vor asigura sisteme de monito-
rizare și consumabile pentru acestea 
pentru zece copii cu diabet, timp de 
șase luni”, susține Cristian Airinei.  

Și tu poți ajuta un copil cu diabet. Iată cum! 
Oricine poate ajuta copiii care suferă de diabet printr-o donație în contul 

“Da, și eu pot!”, deschis de Asociația Sprijin pentru Diabet. Cont LEI Banc 
Post:

RO86BPOS70608474041RON01
Detalii suplimentare cu privire la acest proiect, donații și sponsorizări se 

pot obține accesând site-ul www.dasieupot.ro sau, discutând direct cu 
inițiatorii, la telefon 0763.642.798. 

“Da, și eu pot!” -  
Turul României pe bicicletă, 

pentru copiii cu diabet

“Sunt aparate de monitorizare 
a glicemiei care necesită o 
singură înțepătură pe zi și care 
le poate transmite părinților și 
medicului informații privind 
valoarea glicemiei copilului, 
prin telefon”

Gabriela-Elena 
Airinei

 Berbec 21.03 - 20.04   
Vei obține rezultate bune în ceea ce privește 
un proiect sau plan pe care ți-l faci de ceva 
timp. Vei avea oportunitatea de a-ți schimba 
modul de gândire sau anumite convingeri și 
asta e de bun augur. Vei descoperi că ai multe 
în comun cu cineva de la serviciu. 

Taur 21.04 - 21.05  
Simți că anumite relații încep să te sufoce și că 
ai nevoie de mai multă libertate să faci ce și 
când vrei. Vrei schimbări de la rutina de zi cu zi. 
Este un moment bun să încerci să fii creativ în 
ceea ce faci, dacă îți dorești să ai mai multe 
satisfacții și să alungi plictiseala din viața ta. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Vei reflecta asupra unor evenimente din trecutul 
tău și vei fi tentat de a relua legătura cu cineva 
care a fost în viața ta cu mulți ani în urmă. Mai 
mult decât oricând, simți nevoia să fii iubit de cei 
din jur, iar farmecul și senzualitatea ta ar putea 
cuceri chiar și cea mai pretențioasă persoană.  

Rac 22.06 - 22.07   
În ultima vreme ai fost foarte ocupat, așa că acum 
tânjești după  câteva zile libere pe care să ți le pe-
treci în liniște. Este un moment bun pentru a te 
relaxa. Vei fi tentat să exagerezi în tot ceea ce 
faci, lucru care nu-ți va aduce un confort psihic 
foarte bun. Nu uita că trebuie să fii moderat!  

Leu 23.07 - 22.08  
Cei dragi vor face presiuni asupra ta pentru a le 
oferi mai multă atenție. Ar fi bine să-ți amintești 
că aceștia te pot duce în jos sau te pot ridica. 
Încearcă să-i dai la o parte pe cei care nu meri-
tă să ocupe un loc fruntaș în viața ta și să-ți de-
dici timpul cu precădere celor care merită. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Vei avea un sentiment intens de spontaneitate în 
aceste zile. Nu-ți planifici nimic și faci numai ce 
dorești, ceea ce este posibil să-ți aducă unele 
neplăceri mai târziu. Ar trebui totuși să fii preca-
ut în deciziile importante pe care le ai de luat. Vei 
fi total lipsit de griji în această săptămână. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Te vei lăsa influențat în ceea ce privește modul 
de a-ți trăi viața, ceea ce îți va strica buna 
dispoziție. Ar fi indicat să le spui că știi și singur 
ce te face fericit, altfel o vei lua pe o cale greșită. 
Încearcă să ai mai multă grijă de tine, să mă-
nânci mai sănătos și să te odihnești mai mult.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Vei realiza că independența profesională îți 
aduce rezultate surprinzătoare. Ai șansa de a 
crea un mediu de afaceri extrem de productiv. 
Aproape că orice activitate ai desfășura, nive-
lul de interacțiune va fi crescut. În plus, vei 
avea senzația că ești mereu în centrul atenției.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Ești gata să te lansezi în proiecte noi, dar vei avea 
momente în care te vei simți nesigur pe deciziile 
tale. Asta nu înseamnă că nu este un moment bun 
pentru a merge mai departe ci, dimpotrivă, proiec-
tele începute acum vor fi de mare succes. Vei pro-
fita de bunăvoința și afecțiunea celor din jur.

Capricorn 21.12 - 19.01 
Vei fi răsplătit pentru eforturile pe care le-ai de-
pus la serviciu și vor urma câteva seri în care te 
vei bucura alături de prieteni pentru reușitele ta-
le. Problemele financiare vor sta departe de tine 
în aceste zile. Ba chiar, la nevoie, ar putea fi un 
moment destul de bun pentru un împrumut.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Dacă este ceva ce ți-ai dori să obții, aceasta este 
cea mai potrivită perioadă în care poți să te im-
plici. Măsurile pe care le vei lua se vor dovedi a fi 
eficiente, iar încrederea că le poți face pe toate va 
atinge cote maxime. Și inima ta va fi mai deschi-
să, ceea ce ți-ar putea aduce numai lucruri bune. 

Pești 19.02 - 20.03 
Ar fi cazul să ai grijă pe ce și cât cheltuiești. Op-
timismul și dorința de a explora tot felul de ori-
zonturi sunt unele din punctele tale forte, săptă-
mâna aceasta. Instinctul natural te va determina 
să faci o mișcare potrivită legată de viața ta de 
familie. Vei gestiona orice situație dificilă. 


