
 Berbec 21.03 - 20.04   
Ești foarte preocupat de probleme legate de 
parteneriate și căsătorie. Ar fi cazul să te con-
centrezi și asupra compatibilității și cooperării. 
Partenerul tău poate avea vești importante.  E 
nevoie de o foarte bună organizare a activității 
tale. Ești avantajat și vei fi avansat profesional. 

Taur 21.04 - 21.05  
Ești interest în special de viața personală. Se pa-
re că direcția ta în viață devine acum mai clară 
și scopurile sunt mai bine definite. Este timpul 
să te concentrezi cu strictețe asupra a ceea ce îți 
dorești. Pur și simplu nu ai aceeași viziune asu-
pra vieții cu cei din familia ta.

Gemeni  22.05 - 21.06  
Ești mai conștient ca niciodată că familia este de 
partea ta în tot ceea ce faci atât în plan profes-
sional, cât și personal. Dar, în sufletul tău, încă 
mai există o rigiditate cu care ceilalți au de fur-
că. Reușești să creezi opoziție, să stârnești 
reacții contrare și să generezi conflicte.  

Rac 22.06 - 22.07   
Viața ta personală este cam inactivă acum, așa că 
poți să te odihnești într-un loc mai retras. Cauți 
liniștea, izolarea, retragerea din tumultul exterior, 
pentru a face loc echilibrului interior. Îți delimitezi 
un teritoriu, îți creezi un spațiu personal unde să 
nu fii deranjat, ca să poți să-ți aduni gândurile.  

Leu 23.07 - 22.08  
Te iei cu alte treburi în aceste zile, numai cu ce-
le strigente, nu. Aproape că-ți dai singur planu-
rile peste cap. Vei duce la bun sfârșit ceea ce 
 ți-ai propus inițial, dar mult mai greu și cu întâr-
zieri care ți-ar putea aduce penalizări. Comuni-
carea este marcată de anumite blocaje.  

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Atenția ta se îndreaptă mai mult spre visele și 
aspirațiile înalte. Visezi cu ochii deschiși. Îți sunt 
favorizate deplasările și te vei simți foarte bine 
călătorind în scopuri financiare. Este și un timp 
excelent să publici un manuscris început demult. 
Chestiuni legale revin în centrul atenției.  

Balanță 22.09 - 22.10  
Este o perioadă bună să îi cauți pe aceia care te 
pot ajuta să ajungi să te bucuri de succesul în 
carieră. Începe prin conexiunile sociale sau 
organizațiile cunoscute de tine. Asocierea cu 
persoane inteligente și devotate aceluiași scop 
ca al tău este bine aspectată în acest interval.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Chestiuni care vizează propria sănătate sau me-
diul de lucru îți atrag, din nou, atenția. Poți să fii 
înclinat spre a face schimbări în ceea ce privește 
locul de muncă. Mai bine savurează-ți victoriile 
și păstrează-ți modestia! Vei avea șanse mari să 
faci și bani. Doar puțină răbdare îți trebuie.   

Săgetător 22.11 - 20.12  
Te concentrezi asupra succesului în carieră. Su-
periorii tăi îți cercetează munca în mod amă-
nunțit, luând în considerare o promovare. Poți 
să intri în contact cu persoane experimentate în 
domeniul tău de activitate. Te ajută și euforia 
pe care o vei împărtăși celor din jur.

Capricorn 21.12 - 19.01 
În aceste zile, vei avea o putere de concentrare 
și un spirit al observației duse la extrem. Vei 
reuși să găsești soluții chiar și la cele mai încâlci-
te probleme de care nu credeai că vei mai scăpa. 
La serviciu dorești să te afirmi cu orice preț, dar 
acest lucru poate fi în defavoarea ta.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Apar chestiuni importante legate de rude, frați, 
vecini etc. Poți fi privit ca un conducător sau poți 
să fii cel care rezolvă o problemă de familie. Fap-
tul că nu ești dispus să cedezi teren, că nu accepți 
ca lucrurile să se facă decât după rețeta ta, ți-ar 
putea îngreuna situația.  

Pești 19.02 - 20.03 
Ești pus în situația de a te implica în lucruri im-
portante care să-ți majoreze câștigurile. Pornește 
la drum cu încredere! Este o perioadă bună să îți 
faci planuri financiare și să-ți evaluezi capacita-
tea de lucru. Poți face progrese în ceea ce 
privește ameliorarea unor afecțiuni medicale.  
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Luni 10 
25°C | 15°C
Soare, nori

Marți 11 
26°C | 15°C
Soare, ploaie

Miercuri 12 
27°C | 15°C
Soare

Joi 13 
29°C | 16°C
Soare, nori

Vineri 14 
29°C | 16°C
Soare

Sâmbătă 15 
29°C | 17°C
Soare

Duminică 16 
28°C | 15°C
Soare, nori

10 - 16 septembrie 2018
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

Două sute de copii insulino-
dependenți din București și 28 
de județe ale țării vor beneficia 
de monitorizare și tratament 
bazate pe o aplicație ce folosește 
Inteligența Artificială și algoritmii 
de tip “Machine Learning”. 
Noul sistem de tratament se 
derulează grație unui proiect 
lansat de Asociația Sprijin pentru 
Diabet, cu sprijinul Fundației 
Vodafone România, prin 
programul Connecting for Good, 
ediția 2018-2019.

Noua aplicație este o premieră 
în domeniul tratamentului diabetu-
lui insulino-dependent din România 
și face parte dintr-un sistem de te-
lemedicină unic în țară, care permi-
te renunțarea la testele zilnice prin 
înțepătură, necesare pentru deter-
minarea glicemiei. Procesul de im-
plementare este supervizat de un 
medic diabetolog care va urmări op-
timizarea aplicației. Noul sistem es-
te dezvoltat în cadrul primului Cen-
tru de telemedicină în diabetul pedi-
atric din România. Proiectul care in-
clude dezvoltarea aplicației a primit 
o finanțare din partea Fundației Vo-
dafone România de 414.000 de lei și 
reprezintă a patra etapă a parteneri-
atului cu Asociația Sprijin pentru Di-
abet. În această etapă, vor fi în con-
tinuare sprijinite activitățile derulate 
până acum, care acoperă monitori-
zarea copiilor aflați în evidența cen-
trului, prin soluția de telemedicină, 
activitățile de educație terapeutică și 
alte acțiuni suport.

“Viitorul în medicină este aici, 
trebuie doar să ținem pasul cu el. În 
cadrul programului Connecting for 
Good, am pornit în anul 2015 cu in-
troducerea senzorilor de glicemie și 
monitorizarea de la distanță a co-
piilor insulino-dependenți, un pas 
major în îngrijirea diabetului insuli-
no-dependent pediatric. Am educat 
pacienți, părinți și medici în folosirea 
acestor dispozitive și sperăm ca re-
zultatele obținute și eforturile noas-
tre să contribuie la aplicarea pe scară 
cât mai largă a acestui sistem de mo-
nitorizare și tratament, care să adu-
că îmbunătățirea calității vieții pen-
tru cât mai mulți pacienți din întreaga 
țară”, spune dr. Mihaela Vlăiculescu, 
președintele Asociației Sprijin pentru 
Diabet. 

Crește performanța 
procesului de calculare 
și ajustare a dozelor de 

insulină
Integrarea Inteligenței Artficia-

le în tratamentul diabetului insulino-
dependent va simplifica și va crește 
performanța procesului de calculare 
și ajustare a dozelor de insulină pen-
tru fiecare pacient, proces continuu 

ce presupune, pe lângă durere fizi-
că, includerea unei cantități foarte 
mari de date. În prezent, colectarea 
și analizarea acestor date revine co-
piilor aflați sub tratament, respectiv 
părinților lor. “Utilizarea aplicației va 
permite ajustarea corectă, informată, 
personalizată și sigură a tratamentu-
lui insulinic pentru cei 200 de copii. 
Variabilele pe care le colectează siste-
mul, cum ar fi nivelul glicemiei, canti-
tatea de carbohidrați din alimentație, 
nivelul de activitate, sunt evaluate 
exact pentru determinarea cantității 
de insulină care trebuie administrată 
fiecărui pacient. Dincolo de siguranța 
pe care o aduce din punct de vede-
re al tratamentului, aplicația permite 
includerea în acest sistem a unui nu-
măr mare de pacienți”, explică Ange-
la Galeța, directorul Fundației Voda-
fone România.

Peste 140 de 
sisteme complete 
de monitorizare a 

glicemiei, achiziționate 
în trei ani 

De la începutul parteneriatului, 
în iunie 2015, sprijinul acordat de 
cele două organizații pentru îngri-
jirea copiilor insulino-dependenți a 
inclus achiziția a peste 140 de siste-
me complete de monitorizare a gli-
cemiei și 20 de pompe de insulină 
wireless. Valoarea totală a proiec-
tului, până în prezent, se ridică la 
peste 2,2 milioane de lei. 

Majoritatea micilor 
pacienți sunt 

dependenți de insulină
Diabetul este o boală în care ni-

velul de glucoză din sânge crește 
exagerat de mult, ducând la un de-
ficit de insulină, substanță secreta-
tă de pancreas. Deși este încă ne-
clară cauza apariției afecțiunii la co-
pii, se crede că ea este favoriza-
tă de o predispoziție imună. În ce-
le mai multe cazuri, afecțiunea apa-

re pe fondul distrugerii autoimune 
a celulelor pancresului care secretă 
în mod normal insulina. Din păcate, 
ei au nevoie de injecții cu insulină 
pe parcursul întregii vieți. Există, în-
să, și situații în care specialistul re-
comandă utilizarea unei pompe de 
insulină. Potrivit medicilor, majorita-
tea copiilor care se confruntă cu o 
asemenea problemă de sănătate au 
sub 16 ani.

Cum poate fi  
descoperit, de timpuriu, 

diabetul la copii
O serie de analize de sȃnge sau 

de teste de urinǎ duc la depistarea 
diabetului juvenil. Proba de urină 
arată nivelul de glucoză și cetone, 
iar testul de sȃnge măsoară canti-
tatea de glucoză din sânge. Dacă se 
efectuează și un test de toleranță 
la glucoză, acesta arată capacitatea 
organismului de a procesa glucoza. 
În timpul acestui test, nivelul de za-
hăr din sânge și urină sunt monito-
rizate timp de trei ore, după ce a 
fost consumatǎ o soluție cu un nivel 
de glucozǎ ridicat.

Ce se întâmplă dacă 
nu se administrează 
tratamentul corect  

și în timp util
În lipsa diagnosticului și a ad-

ministrării tratamentului adecvat, 
micii pacienți pot fi expuși unui risc 
mai mare de a suferi leziuni. În ca-
zul în care ajung să dezvolte lezi-
uni la nivelul ochilor, ei riscă să facă 
retinopatie diabetică. Leziunile de 
la nivelul vaselor de sânge le cresc 
riscul de infarct miocardic sau ac-
cident vascular cerebral. Tot la ca-
pitolul complicații intră și leziunile 
nervilor care duc la apariția picioru-
lui diabetic sau la tulburări digesti-
ve severe. Ca și adulții, copiii diabe-
tici care suferă leziuni la nivelul rini-
chilor sunt predispuși la insuficiență 
renală.

PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA

Tratamentul copiilor insulino-
dependenți, gestionat cu ajutorul 

Inteligenței Artificiale


