
 Berbec 21.03 - 20.04   
Vor apărea multe surprize frumoase în viaţa ta. 
O persoană de sex opus îţi va bucura sufletul 
cu sfaturile sale împăciuitoare și te va ajuta să 
te destinzi, să depășești cu brio situaţia 
stresantă care te neliniștește de la un timp. Îţi 
reapare pofta de viaţă și dorul de distracţie.

Taur 21.04 - 21.05  
Ia o pauză de la activităţile cotidiene și gân
deștete bine ce vrei de la viaţă. Când ţiai sta
bilit totul cu mare acurateţe, acţionează în con
secinţă. Intri întro perioadă în care șansa va fi 
de partea ta, indiferent ce ai face. Important es
te să crezi în proiectele tale prospere. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Spune adio trecutului și bun venit prezentului, 
dacă mai visezi la o mare iubire! Dacă nu te vei 
desprinde de sentimentele pentru un fost par
tener, nici nu vei avea parte de o dragoste care 
săţi înalţe sufletul. Ajutăţi interiorul să se vin
dece odată, nu i te mai împotrivi!  

Rac 22.06 - 22.07   
Te așteaptă mari provocări, în special la serviciu. 
Ai grijă săţi menţii echilibrul între munca excesi
vă, care tear putea aduce la epuizare, și nevoia 
de a te relaxa mai mult decât pare săţi permită 
timpul. Riști să dai curs unor discuţii cu superiorii 
ierarhici din cauza modului în careţi faci treaba.  

Leu 23.07 - 22.08  
Traversezi o perioadă în care devii prea ușor 
șantajabil de familie și în special de mezinii fa
miliei. Poate ar fi mai bine să începi să diminuezi 
cheltuielile pentru capriciile lor și săţi îndrepţi 
atenţia mai mult spre nevoile personale. Vei fi 
mult mai apreciat în această situaţie. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Ești tot mai motivat să lupţi pentru o schimbare 
radicală în viaţa ta. Cu toată inspiraţia careţi va 
funcţiona din plin, nu este momentul să pui 
punct actualei relaţii de cuplu. Singurătatea va fi 
și mai apăsătoare, pentru că în perioada imediat 
următoare vei fi mai pretenţios ca niciodată. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Momentele petrecute în familie parcă sunt mai 
frumoase ca niciodată. Ești binedispus și îi 
uimești pe cei dragi cu tot felul de surprize, de la 
cele culinare până la plimbări și jocuri în aer liber, 
orentregi. Bucurăte cât de mult poţi! Astfel de 
perioade nu ţin mult și nu sunt prea dese.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Zilele acestea vei face un pas înainte, unul îna
poi. Când te bucuri mai mult de realizarea 
unor lucruri care în urmă cu ceva timp te spe
riau, crezând că te depășesc cu desăvârșire, 
vei trăi dezamăgirea unei neîmpliniri sub alt 
aspect. Fii calm și tratează totul cu diplomaţie.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Ai o capacitate fantastică de a te adapta schim
bă rilor, așa că nuţi va fi greu deloc să te obi ș
nuiești întro funcţie nouă, superioară. Șefii încep 
să creadă în ideile șin puterea ta de muncă și te 
avanseazăn funcţie. Cu seriozitate și pricepere, 
îţi vei duce la bun sfârșit toate atribuţiile. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Ar fi de preferat să nu ai mari așteptări de la 
mulţi dintre cei ce par binevoitori. În caz contrar, 
vei suferi dezamăgiri careţi vor tulbura nu doar 
gândurile, ci și cheful de muncă și dorinţa de a 
merge mai departe. Evită să iei decizii importante 
în ceea ce privește semnarea unor acte.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Pune sănătatea pe primul plan, dacă vrei să 
câștigi mai mulţi bani. Ideile de care dispui sunt 
bune și vor fi bine primite de șefii sau colaborato
rii tăi, dar ai nevoie de foarte multă energie ca să 
le pui în practică. Lucru care începe săţi cam lip
sească, din cauza stilului de viaţă nesănătos. 

Pești 19.02 - 20.03 
Încep să apară beneficiile de pe urma strădani
ei de până acum! Probabil sub forma unor da
ruri sau câștiguri la care nu te așteptai. Intri 
întro perioadă în care principala ta preocupa
re ar trebui să fie legată de evoluţia profesio
nală și de propria imagine care nu excelează. 
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Luni 29 
24°C | 9°C
Soare, nori

Marți 30 
24°C | 10°C
Soare, nori

Miercuri 31 
24°C | 13°C
Soare, nori

Joi 01 
20°C | 12°C
Soare, nori

Vineri 02 
19°C | 12°C
Soare, nori

Sâmbătă 03 
19°C | 10°C
Soare, nori

Duminică 04 
19°C | 9°C
Soare, nori
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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

Un sondaj realizat de o clinică 
privată arată că peste 40% dintre 
pacientele care aleg această mo
dalitate de a avea un copil au între 
30 și 35 de ani, iar peste 35% din
tre cele care au răspuns în cadrul 
sondajului au între 20 și 30 de ani. 
Accesul la informaţie este cel care 
face ca vârsta să scadă constant. 
Conform sondajului, cele mai multe 
cupluri încearcă să obţină o sarcină 
pe cale naturală timp de cel puţin 5 
ani, înainte de a se prezenta la un 
medic. În acest timp, merg la me
dicul de familie sau la ginecolog și 
așteaptă, în medie, încă doi ani, pâ
nă când cer ajutorul unui specialist 
în probleme de fertilitate.

„În principiu, dacă trece mai 
mult de un an de zile, timp în care 
sa încercat obţinerea unei sarcini, 
dar fără rezultat, e momentul ca 

acel cuplu să vină la o consultaţie de 
specialitate. Există un set de anali
ze, ambii parteneri sunt testaţi, toc
mai pentru a vedea care este pro
blema și cum putem să o rezolvăm. 
Analizele ginecologice de rutină nu 
sunt suficiente în astfel de cazuri, e 
nevoie de o consultaţie la un me
dic care are competenţă în repro
ducerea umană asistată și în infer
tilitatea cuplului”, susţine dr. Chadi 
Muheidli, medic primar obstetrică
ginecologie. Din păcate, multe cu
pluri ajung târziu la un astfel de ca
binet tocmai pentru că nu știu că au 
nevoie de un specialist în infertilita
te, această explicaţie fiind dată de 
peste 66% dintre cei care au răs
puns la sondaj. 

Infertilitatea, pe locul 5 
în topul dizabilităţilor 

Infertilitatea este o boală ce a 
fost clasată de Organizaţia Mon
dială a Sănătăţii pe locul 5 în to
pul dizabilităţilor la nivel global. În 
România, cifrele arată că unul din 
șase cupluri luptă cu infertilitatea, 
cele mai multe probleme înregis
trânduse în cazul femeilor trecu
te de vârsta de 35 de ani. Conform 
datelor de la Institutul Naţional de 
Statistică, rata de fertilitate în ca
zul femeilor cu vârsta între 30 și 
34 de ani, în anul 2017, a fost de 
60,1 născuţi vii la 1.000 de femei 
din această categorie, la nivelul în
tregii ţări. 

Vârsta medie a mamei la prima 
naștere a fost, în 2017, de 27,1 de 
ani (în creștere de la 22,3 ani, cât 
era în 1990). Studiul a fost realizat 
de o clinică privată din București și 
are la bază un eșantion reprezen
tativ de puţin peste 200 de cupluri 
care au apelat la fertilizare in vi
tro pentru a obţine o sarcină, cu o 
eroare de +/ 3,5%.

Cauzele infertilităţii
Cauzele care au dus la infertili

tate sunt dintre cele mai diverse, de 
la trompe înfundate (43%), rezer
vă ovariană scăzută (24%) și ova
re polichistice (23%), în cazul fe
meilor, până la anomalii spermatice 
(76%), varicocel (12,6%) și proble
me testiculare (9%), în cazul par
tenerului. 

”Este esenţial ca acel cuplu ca
re se confruntă cu infertilitate să 
se prezinte la medicul specialist în 
acest domeniu. Nu există vitamine 
sau medicamenteminune care să 
producă o sarcină. Unele vitamine 
sunt recomandate în perioada de 
preconcepţie pentru că ajută orga
nismul să se întărească, însă nu re
zolvă problema de bază. La fel se 
întâmplă și cu medicamente care au 
rol de stimulare, care pot fi inutile 
dacă problema nu are legătură cu 
rezerva ovariană”, consideră dr. De
nisa Nica, medic primar obstetrică
ginecologie. 

7 din 10 cupluri infertile 
nu știu că au nevoie de 

un medic specialist

STATUL AJUTĂ CUPLURILE CARE-ȘI DORESC COPII 
Dintre cei care ajung la fertilizare in vitro, 36% doresc congelarea embrionilor 
rezultaţi și neimplantaţi, iar 4% susţin că au folosit ovocite donate, procedură 
realizată în afara graniţelor. Unul din trei cupluri susţine că ar mai apela la FIV 
pentru o a doua sarcină, dar nu face asta din motive financiare. În România, 
cuplurile care își doresc un copil prin procedura de fertilizare in vitro și au 
nevoie de ajutor financiar se pot înscrie în Subprogramul Naţional de Fertilizare 
in Vitro și Embriotransfer, derulat de Ministerul Sănătăţii, prin care se asigură 
decontarea unei părţi din costurile acestei proceduri. De asemenea, un 
program asemănător a fost lansat și de Primăria Municipiului București, pentru 
a veni în ajutorul cuplurilor care își doresc un copil, dar nu-l pot obţine pe cale 
naturală. 

Aproape jumătate dintre femeile care apelează la fertilizarea 
in vitro pentru a avea un copil au vârste între 30 și 35 de 
ani. Cele mai multe cupluri cu probleme de infertilitate 
așteaptă cel puţin 5 ani înainte să înceapă investigaţiile pentru 
determinarea cauzei. Motivul: nu știu că au nevoie de un 
specialist. De cele mai multe ori cauza este una feminină, în 
special patologie tubară (trompe înfundate), diagnostic primit 
în patru din zece cazuri. 

“După mai mult de un an, 
cuplul trebuie să consulte 
specialistul

Dr. Chadi Muheidli
medic primar obstetrică-ginecologie


