
 Berbec 21.03 - 20.04   
Partenerul de viață va rămâne surprins de ges-
tul pe care îl vei face. Se pare că te gândești să 
evadezi într-o mică excursie și vei alege des-
tinația sa preferată. Ar fi bine să ai grijă la felul 
în care îți faci bagajul. Entuziasmul te-ar putea 
determina să uiți ceva destul de important. 

Taur 21.04 - 21.05  
Norii s-au ridicat în cele din urmă și ar trebui să 
poți vedea din nou clar. Vei găsi oameni care ar 
putea să rămână alături de tine mai mult decât 
de obicei. Argumentele ar putea fi în mod speci-
al incitante, iar faptele interesante. Primești 
vești de la o altă persoană.

Gemeni  22.05 - 21.06  
Nu te opri din a-ți spune părerile. Este momen-
tul oportun pentru a obține tot ceea ce-ți do-
rești, în ciuda tensiunii la care ești supus. Tensi-
uni puternice vor fi în special la job, așa că nu fi 
surprins dacă lucrurile devin puțin mai încinse 
decât te-ai obișnuit. Faci descoperiri incredibile.  

Rac 22.06 - 22.07   
Se conturează o etapă noua. Treburile gospo dă-
rești le poți desfășura ușor și cu plăcere, iar 
membrii familiei te vor susține în tot ce între-
prinzi. Emotivitatea este accentuată, de aceea fii 
prudent și evită deciziile majore sau sem narea 
documentelor care te implică pe termen lung.  

Leu 23.07 - 22.08  
Se conturează îmbunătățiri financiare prin acti-
vitatea desfășurată la locul de muncă, astfel că 
poți primi bani, cadouri deosebite sau favoruri 
de tot felul. Trasează-ți planuri de investiții și 
cheltuieli, dar pune și ceva bani deoparte. Fii 
prudent în toate! 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Fluctuațiile emoționale sunt accentuate, de ace-
ea ar fi bine să abordezi totul cu răbdare și încre-
dere că lucrurile se desfășoară numai în favoarea 
ta. Se deschide o nouă etapă de viață, bazată pe 
valori și principii morale noi, care te vor conduce 
spre orizonturi deosebite. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Ai multe planuri de dus la capăt și numai în 
echipă poți rezolva totul la timp. La serviciu, se 
anunță o săptămână complicată în care șefii îți 
alocă sarcini suplimentare. Dar asta se întâmplă 
deoarece ei au încredere în seriozitatea și capa-
citatea ta.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Dacă oamenii insistă să obțină lucruri în felul 
lor, ar trebui să-i lași. Lupta nu va duce la nimic 
bun. Acest tip de reacție îți va provoca mai 
multă tensiune între tine și persoana implicată. 
Abordarea situației cu o atitudine ostilă va avea 
ca rezultat probabil doar o pierdere de timp.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Săptămâna aceasta se anunță a fi una grozavă. 
Ai multă energie și ești dispus să-ți asumi riscuri. 
Dai tot ce ai mai bun în toate locurile în care 
mergi și astfel ești mereu în centrul atenției. Spre 
sfârșitul săptămânii, te concentrezi mai ales pe 
distracție. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Fii mai curajos decât de obicei! Asumă-ți riscuri și 
arată-le celorlalți că ai puterea de a realiza ceva. 
Există un sentiment plin de neliniște. Dar această 
energie te încurajează să te ridici și să mergi mai 
departe. Inițiază ceva, mai degrabă decât să 
aștepți ca altcineva să preia conducerea.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
E timpul să pui în aplicare planurile pe care le-ai 
încurajat în ultimul timp. Urcă-te pe scaunul 
șoferului și preia controlul. După cum faci, este 
posibil să fie nevoie să ridici puțin bariera menta-
lă. Oamenii ar putea fi abrazivi, iar natura ta sen-
sibilă este susceptibilă la comentarii grave. 

Pești 19.02 - 20.03 
Încearcă să cauți libertate și experiențe noi. 
Acum e momentul să-ți întinzi aripile pentru a 
explora. Ceva sau cineva poate lucra pentru a te 
reține emoțional. O forță opusă este promovarea 
războiului în timp ce insiști să păstrezi lucrurile 
pașnice. Fii mai clar în acțiuni. 
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ET
EO

Luni 16 
29°C | 17°C
Soare, nori

Marți 17 
29°C | 16°C
Soare, nori

Miercuri 18 
29°C | 19°C
Soare, nori

Joi 19 
27°C | 19°C
Soare, ploaie

Vineri 20 
28°C | 19°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 21 
29°C | 20°C
Soare, nori

Duminică 22 
30°C | 20°C
Soare, ploaie
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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

O analiză a statisticilor euro-
pene din domeniu arată faptul că 
incidența cancerului de sân a cres-
cut pe grupe de vârstă, cu 4% la 
categoria de vârstă 15-39 de ani și 
cu 5% la categoria 40-49 ani. “Can-
cerul de sân este pe primul loc în 
topul afecțiunilor oncologice de ca-
re suferă femeile. Foarte multe din-
tre ele ajung prea târziu la me-
dic și sunt nevoite să treacă prin 
intervenții chirurgicale mutilante și 
tratamente extrem de dificile. Da-
că există cazuri în familie, pe lângă 
analizele și controlul de rutină, tes-
tele genetice pot să ofere informa-
ții esențiale. Recomandarea mea e 
ca femeile să înceapă să facă eco-
grafii mamare chiar de la vârsta de 
30 de ani. Până la această vârstă, 
este obligatoriu un consult anual la 
ginecolog, după începerea vieții se-

xuale, care să includă și un control 
al sânilor. De la 40 de ani, ar trebui 
să se facă o mamografie cam o da-
tă la doi ani, dacă nu sunt probleme 
deosebite”, susține dr. Ciprian Pop-
Began. 

Controalele medicale, 
obligatorii o dată pe an

În urmă cu 10 ani, statistici-
le europene nu menționau catego-
riile de vârstă extrem de mici, de 
15-20 de ani la cancerul de col ute-
rin, respectiv 20-24 de ani la cance-
rul de sân. Din 2008, însă, aceleași 
statistici arată o creștere constantă 
a incidenței la tinere. Ultimul raport 
realizat de Institutul Oncologic din 
Cluj-Napoca arată că incidența can-
cerului de col uterin, la categoria de 
vârstă 25-29 de ani, a depășit 7 ca-

zuri la 100.000 de locuitori. Pentru 
30-34 de ani, numărul se apropie 
de 15. “Toate femeile care își încep 
viața intimă trebuie să facă o dată 
pe an testul Babeș-Papanicolau, ca-
re îți arată dacă există modificări. 
În astfel de cazuri, medicul decide 
ce trebuie făcut, dacă e nevoie de 
o intervenție sau de o urmărire a 
evoluției leziunilor. Putem trece la 
următorul pas – colposcopia”, afir-
mă dr. Tarek Abdou, medic primar 
obstetrică-ginecologie.

Cancerul de col  
și de sân se tratează

Specialiștii de la Institute for 
Health Metrics and Evaluation trag 
un semnal de alarmă și estimează 
că mortalitatea cauzată de aces-
te două boli ar putea depăși chiar 
mortalitatea maternă, ca una din 
principalele cauze de deces la fe-
meile mai tinere. 

“Nu se întâmplă oriunde, ci în 
țările cu un sistem de sănătate mai 
puțin dezvoltat. Incidența nu poate 
fi controlată. Mortalitatea, da. Ori-
cât de bizar sună asta. Importanța 
diagnosticării maladiei în stadiu in-
cipient este decisivă, deoarece can-
cerele de sân și de col uterin re-
prezintă unele dintre formele rela-
tiv ușor tratabile și chiar curabile 
de cancer. Tot ce avem nevoie es-
te o politică coerentă de preveni-
re, campanii de informare și, desi-
gur, infrastructura și personalul me-
dical care să deservească un astfel 
de demers”, consideră Alina Comă-
nescu, președintele Asociației Să-
nătate pentru Comunitate. 

MEDICII AVERTIZEAZĂ! 

Crește numărul  
cancerelor de sân și de col  

uterin la femeile tinere

PESTE 3.500 DE ROMÂNCE MOR ANUAL DIN CAUZA CANCERULUI DE SÂN 
Ultimele date prezentate de Organizația Mondială a Sănătății pentru România, 
în 2017, arată că peste 3.500 de femei mor anual din cauza cancerului de 
sân, ceea ce însemnă 1,56% din totalul deceselor. Așa se face că această 
afecțiune este pe locul 7 în topul cauzelor de mortalitate de la noi, după 
afecțiuni cardiace, atac cerebral, cancer de plămâni, boli ale ficatului, 
afecțiuni respiratorii și hipertensiune. Mai mult, același studiu arată că, în 
țările cu un PIB mic și mediu pe cap de locuitor, cum este și cazul României, 
cancerele de sân și de col uterin reprezintă principala cauză de deces la 
femeile peste 30 de ani.

Numărul româncelor diagnosticate cu cancer de sân și 
de col uterin s-a dublat în ultimul deceniu. Este vorba 
despre persoanele cu vârsta între 30 și 39 de ani. Așa 
se face că una din 1.000 de femei din România dezvoltă 
cancer de sân sau de col uterin până la 40 de ani, deci la 
o vârstă foarte tânără. 


