
 Berbec 21.03 - 20.04   
Traversezi o perioadă pe care trebuie să o folo
sești pentru perfecţionarea fizică și psihică. Vei 
reuși astfel săţi extinzi interesele și să explorezi 
noi oportunităţi. Ia iniţiativa de a face noi schim
bări în viaţa ta, însă fără a face cheltuieli mari. 
Discută planurile de viitor cu toţi cei implicaţi.

Taur 21.04 - 21.05  
Fii mai ferm când ești pus în situaţia de a lua de
cizii care nu te privesc. Trebuie săţi aperi ceea ce 
ai reușit să construiești cu atâta greutate până 
acum. Nu ezita să investești timp și resurse pen
tru aţi îmbunătăţi nivelul profesional și personal. 
Anumite relaţii îţi deschid un drum frumos.  

Gemeni  22.05 - 21.06  
Ai toate premisele pregătite pentru a merge 
înainte. Nu pierde timpul, care e foarte preţios! 
Trăgând mult de timp, deciziile pe care le vei 
lua nu vor mai fi cele potrivite, iar încrederea în 
tine va fi prejudiciată. Caută o oportunitate de 
voluntariat! Vor fi lecţii de viaţă de mare ajutor.  

Rac 22.06 - 22.07   
Este o perioadă în care se impune să spui ce ai de 
spus, fără ocolișuri. Subtilităţile pot fi interpreta
te și pot să te ducă în mijlocul unor conflicte. 
Spunând lucrurilor pe nume vei ajunge ceva mai 
aproape de scopurile pe care ţi leai propus, 
chiar dacă nu vei obţine acordul tuturor.  

Leu 23.07 - 22.08  
Gândeștete la schimbarea locaţiei, a ritmului sau 
a persoanelor cu care ieși mereu. Poate ar fi bine 
chiar să te retragi undeva unde să poţi să medi
tezi în liniște la ceea ce ai de făcut, la problemele 
cu care te confrunţi. Și fără emoţii! Altfel, vei fi în 
pericol de a nu mai reacţiona obiectiv. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Ai grijă săţi protejezi bunurile personale, propri
etăţi, informaţii de natură personală. Disciplina 
în cadrul parteneriatelor va deveni foarte impor
tantă în perioada următoare. Ceea ce vei semna 
și modul cum vei reacţiona în anumite situaţii își 
va pune amprenta și asupra colaboratorilor. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Încearcă să ajuţi oamenii care au nevoie de sus
ţinere pentru că, dând de la tine, vei primi îna
poi, atunci când vei avea nevoie. Primește și ofe
ră sugestii, dar nuţi asuma responsabilităţi care 
să te coste prea mult. Deta șea zăte de cei care 
pun presiune prea mare asupra ta.    

Scorpion 23.10 - 21.11  
Acordă timpul necesar pentru a explora noi idei 
creative și pune pasiune în tot ceea ce vrei să 
faci. Vei fi uimit de cât de multe se pot rezolva 
în acest fel. O vizită la o persoană dragă inimii 
tale te va determina să iei o decizie de viitor. 
Împărtășești gânduri, sentimente și intenţii.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Treci la acţiune, nu te rezuma doar la a gândi și la 
aţi face planuri! Trăgând de timp poţi pierde 
oportunităţi fabuloase. Spuneţi părerea atunci 
când trebuie și îmbrăţișează schimbările construc
tiv. E posibil să resimţi presiuni suplimentare în le
gătură cu unele lucruri pe care nu vrei să le faci. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Ai propriile proiecte de care trebuie să te ocupi. 
Concentreazăte asupra relaţiilor careţi aduc 
bucurie. Ar fi bine să te distanţezi de cei care 
sunt predispuși la tot felul de excese sau obice
iuri dăunătoare. Vei întâlni oameni alături de ca
re vei face noi descoperiri.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Pentru tot ceea ceţi vei dori vei fi nevoit să te im
plici și să muncești foarte mult. Este foarte posibil 
ca o persoană apropiată să te șantajeze emoţio
nal pentru a obţine de la tine ceea ce își dorește. 
Evită să cazi întro astfel de capcană. Oameni din 
culturi diferite îţi dau lecţii importante. 

Pești 19.02 - 20.03 
Este bine săţi rezervi ceva timp și pentru tine, 
oricând, pe parcursul acestei perioade. Nu pen
tru aţi satisface cine știe ce capricii, ci doar pen
tru aţi asigura necesităţile. Nu lăsa pe alţii să ia 
hotărâri pentru tine! Fii partea activă în adopta
rea deciziilor în care ești implicat. 
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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

Mulți dintre copii și-au 
petrecut vacanța cu părinții la 
munte sau la mare, în tabere 
sau la bunici (la bunici poate 
chiar toată vara). Pentru că în 
această perioadă mulți copii 
își schimbă rutina zilnică și 
nu mai acordă importanța 
cuvenită îngrijirii dinților. 
Dragi părinți, deoarece riscul 
apariției unor probleme de 
sănătate dentară crește mai 
mult ca oricând, dr. Mihaela 
Dan, specialist ortodont în 
cadrul Clinicii Orto-Implant 
Expert, vă recomandă ca 
la sfârșitul verii, pe lângă 
pregătirea pentru școală, să 
acordați atenție și danturii 
copilului. Iată sfatul medicului! 

Pentru că fiecare părinte își 
dorește ca după vacanţa de vară 
cel mic să rămână numai cu amin
tiri frumoase și nu cu o durere insu
portabilă de dinţi, iată aspectele că
rora trebuie să le acordaţi o atenţie 
deosebită odată cu începerea unui 
nou an școlar!

1.Igiena dentară
În cazul în care nu sunteţi si

guri că periajul dentar al copilului a 
fost efectuat foarte riguros, medicul 
dentist poate folosi tablete indica
toare de placă dentară. “Aceste ta
blete se ţin în gură până ce se dizol
vă și pot fi foarte utile pentru a veri
fica conștiinciozitatea cu care a fost 
respectată rutina de igienă denta
ră. Zonele dentare cu placă bacteri
ană și resturi alimentare mai vechi 
de 23 zile se vor colora în moval
băstrui, cele vechi de 12 zile se vor 
colora în roz, iar  zonele spălate co
rect vor fi albe. Se întâmplă uneori 

ca micul pacient să ofere un zâmbet 
multicolor”, spune dr. Mihaela Dan.

2.Cariile dentare
Fie că erau mici înainte de 

vacanţă, iar acum sau mărit și au 
devenit evidente, fie că au apă
rut între timp, cariile dentare sunt 
un motiv de a vizita cât mai repe
de cabinetul stomatologic pentru a 
evita agravarea lor, ceea ce ar im
plica dureri, abcese, disconfort la 
masticaţie etc.).

3.Erupția unor dinți noi
Trecerea de la grădiniţă la școală 

este un moment important nu doar 
pentru că marchează intrarea ce
lui mic întro nouă etapă a vieţii, dar 
și pentru că atunci își fac apariţia și 
molarii de 6 ani, care trebuie să fie 
sigilaţi pentru a preveni apriţia carii
lor. Tot acum este timpul pentru pri
ma vizită a Zânei Măseluţă, care va 
primi primii incisivi de lapte ai copi
lului. “Dacă dinţii permanenţi de în
locuire par să nu aibă suficient loc, 
copilul va trebui văzut de un speci
alist ortodont. Cu cât mai repede se 
aplică aparatul dentar, cu atât trata

mentul ortodontic va fi mai eficient. 
La copiii mai mari, înlocuirea măse
lelor de lapte cu premolari erupţi în 
poziţie anormală poate trece neob
servată de către părinţi, astfel că vi
zita la un medic specialist este cu 
atât mai mult recomandată în aceas
tă perioadă”, explică dr. Mihaela Dan.

4.Aparatul dentar  
al copilului

Pe perioada vacanţei copiii tind 
să nu mai poarte cu conștiinciozitate 
aparatul ortodontic mobil, astfel în
cât acesta nu se mai potrivește 
foarte bine pe dinţi. Mai mult, sunt 
cazuri în care unii dintre ei îl pierd 
în tabăra sau în vacanţele la mare 
și la munte cu părinţii. “În aceste 
situaţii, sfatul ortodontului este ca 
aparatul dentar mobil să fie purtat 
numai noaptea pentru menţinerea 
rezultatelor, urmând ca după termi
narea vacanţei să se reia purtarea 
constantă. Ba mai mult, în vacanţă 
mulţi dintre copii, atrași de tot fe
lul de bunătăţi, ignoră recomanda
rea de a evita alimentele dure și li
picioase, așa că unul sau mai mul
te bracketuri se pot dezlipi. Toate 
acestea sunt motive pentru a vizi
ta cât mai curând cabinetul dentar”, 
atenţionează specialistul ortodont.

5.Traumatismele 
dentare

Lovirea buzei și dinţilor sau 
fracturarea lor la scăldatul în pisci
nă, la urcarea pe munte sau în tim
pul practicării unor sporturi de va
ră reprezintă o urgenţă care tri
mite copilul la cabinetul stomato
logic. Rar, dacă nu sunt grave, în 
entuziasmul jocului copilul le igno
ră, iar părintele le observă târziu. 
Pentru a fi siguri că nu există nicio 
complicaţie tardivă, cum ar fi moar
tea nervului, oprirea din dezvolta
re a rădăcinii dentare sau afectarea 
dintelui permanent din os, este bi
ne să aibă loc un control stomato
logic.

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!

5 pași în pregătirea 
danturii copilului pentru 

un nou an școlar

Așadar, deși 
vara aduce cu ea 
nenumărate motive 
de bucurie și relaxare 
pentru copii, rutina de 
îngrijire a dinților trebuie 
să fie respectată în 
continuare. Pentru a 
ne asigura că cei mici 
vor avea motive de 
a zâmbi tot anul, nu 
numai în vacanță, ar 
fi ideal ca pregătirea 
pentru școală să 
includă și o vizită la 
medicul stomatolog, 
pentru a identifica și 
trata din timp eventuale 
probleme dentare

Vizita la stomatolog, obligatorie


