
 Berbec 21.03 - 20.04   
Lucrurile îți ies destul de greu, dar asta și din 
cauza faptului că ești cam obosit. Ar trebui să 
dai dovadă de un plus de prudență, mai ales în 
dialogul cu părinții sau superiorii ierarhici. Vei 
fi tentat să te implici în activități deosebite. Vei 
primi o informație îmbucurătoare. 

Taur 21.04 - 21.05  
Interesul pentru activitățile sociale va fi peste ni-
velul obișnuit în această săptămână. Vei primi o 
invitație, căreia ar fi bine să-i dai curs. Nu de al-
ta, dar un astfel de context ar putea fi promoto-
rul tău pentru o viață mai frumoasă și mai pros-
peră. Un prieten te va ajuta să ai o realizare. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Vei fi în centrul atenției celor din anturajul tău. 
Zilele acestea vei fi ceva mai sensibil decât în 
mod obișnuit și ți-ar prinde bine să-ți păstrezi 
câteva ore în compania partenerului de suflet. 
Ar fi de dorit să nu consumi în mod excesiv ca-
fea, alcool sau țigări. Sănătatea îți va fi afectată.  

Rac 22.06 - 22.07   
Starea ta generală este bună, dar totuși, atenție, 
căci suprasolicitarea te va face irascibil. Acti vi-
tățile practice îți vor da posibilitatea să te mai re-
laxezi într-o oarecare măsură, dar nici aici nu es-
te cazul să exagerezi. Încearcă să îmbini divertis-
mentul cu odihna.  

Leu 23.07 - 22.08  
Ești dornic să ieși în societate, iar ocaziile nu se 
vor lăsa prea mult așteptate. Întâlnirea cu prie-
tenii îți va face mare plăcere, căci vei afla vești 
dintre cele mai plăcute. N-ar fi exclus ca cineva 
să îți facă o promisiune, care să însemne foarte 
mult pentru tine în viitorul apropiat. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Pentru călătoriile pe care le ai în plan, conjunctu-
ra astrală te va avantaja în mod special în aceas-
tă perioadă. Vei putea pleca la drum singur sau 
cu prietenii, pentru a te distra sau pur și simplu 
pentru a te vedea cu familia. Oricum, nu vor lip-
si ocaziile de a îmbina plăcutul cu utilul. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Comunicarea cu cei din jur îți face mare plăcere, 
căci te ajută să te relaxezi. Ai putea face câteva 
drumuri în afara localității, ocazie cu care vei 
cunoaște o persoană care ți-ar putea da sfaturi 
importante. Interesul pentru relația cu neamu-
rile mai îndepărtate va crește simțitor.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Din punct de vedere fizic vei funcționa excelent. 
Vei fi dinamic, iar reacțiile rapide îți vor permite 
să te descurci cu situații dintre cele mai diverse. 
Mintea ta produce idei excelente, așa că poți să 
te implici în tot felul de activități intelectuale. 
Relația cu prietenii evoluează frumos.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Dorința și capacitatea de a te manifesta la servi-
ciu vor face ca popularitatea ta să atingă un ma-
xim în această perioadă. Vei avea nenumărate 
ocazii de a-ți face noi aliați și de a obține 
susținerea necesară pentru punerea în practică a 
proiectelor pe care le ai în vedere. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
În această perioadă, vei avea posibilitatea să co-
munici cu persoane aflate în depărtări. Infor-
mațiile pe care le vei primi de la și despre prie-
teni te vor ajuta să privești viața într-un mod mai 
optimist. Vei fi nevoit să faci câteva drumuri la 
rugămintea prietenilor sau la solicitarea șefilor.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
O săptămână în care te vei vedea cu multă lume. 
Relația cu cei din jur va evolua excelent, ceea ce 
îți va permite să te bucuri din plin de un real suc-
ces. Dacă ți se va propune să faci câțiva pași pe 
jos, nu ai de ce să refuzi. Va fi o bună ocazie de 
a te mai debarasa de surplusul de energie. 

Pești 19.02 - 20.03 
Te vei simți ceva mai relaxat decât în ultimele zi-
le. Dar cum capacitatea de a-ți concentra ener-
giile spre un sinugur scop este destul de scăzută, 
ar fi bine să nu te implici în activități foarte grele. 
În familie vor avea loc evenimente care îți vor fa-
ce mare plăcere.
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Luni 11 
18°C | 11°C
Soare, nori

Marți 12 
22°C | 9°C
Soare, nori

Miercuri 13 
21°C | 11°C
Soare, nori

Joi 14 
16°C | 11°C
Soare, ploaie

Vineri 15 
17°C | 9°C
Soare, nori

Sâmbătă 16 
20°C | 9°C
Soare

Duminică 17 
17°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

În România mor cele mai multe 
femei bolnave de cancer de col 
uterin din Uniunea Europeană. 
În fiecare zi, șase reprezentante 
ale sexului frumos se sting ca 
urmare a complicațiilor acestei 
maladii, iar alte nouă primesc 
diagnosticul terifiant. Pentru 
a ajuta femeile să prevină 
îmbolnăvirea, specialiștii 
au lansat testul „Easy HPV 
Test”, care are o precizie de 
aproape 100% în depistarea 
virusului papiloma uman (HPV), 
responsabil de apariția acestui 
tip de cancer.    

Cancerul de col uterin este o 
formă de cancer care se dezvoltă în 
țesutul colului, are o evoluție len-
tă și, de obicei, nu prezintă simpto-
me în faza incipientă. Debutul vieții 
sexuale la o vârstă fragedă, parte-
neri sexuali multipli, ereditatea și 
utilizarea dispozitivelor intrauterine 
sunt doar câțiva factori ce cresc ris-
cul de a dezvolta maladia. „Infecția 
cu HPV, responsabilă de 99,7% din 
cazurile de cancer de col uterin, es-
te cea mai răspândită infecție trans-
misă pe cale sexuală. Opt din 10 fe-
mei au de-a face cu această infecție 
cel puțin o dată în viață. Este vi-
tal să o depistăm cât mai devreme, 
înainte de a cauza leziuni serioase. 
Este binevenită orice inițiativă care 
contribuie la identificarea timpurie 
a infecției HPV, așa cum este Easy 
HPV Test. Astfel putem crește sem-
nificativ șansele de diagnostic, tra-
tare și vindecare a leziunilor colului 
uterin”, a spus prof. dr. Radu Vlă-
dăreanu, președintele Societății de 
Obstetrică și Ginecologie din Româ-
nia, la lansarea testului.

Testul depistează  
cele mai periculoase 

tipuri de virus 
„Testul cu autorecoltarea de 

probe la domiciliu poate să iden-
tifice prezența virusului papiloma 
uman (HPV) cu o precizie de aproa-

pe 100%, înainte ca acesta să pro-
voace orice leziuni, prevenind ast-
fel îmbolnăvirea gravă de can-
cer cauzată de virus. Testul atrage 
atenția asupra celor mai periculoa-
se tipuri de HPV, printre care tipu-
rile 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, re-
spectiv 35, 39, 51, 56, 59, 66 și 68”, 
spun producătorii. Testul a fost lan-
sat în România, de compania de bi-
otehnologie Neumann Labs. Potri-
vit specialiștilor în domeniu, Easy 
HPV Test este rezultatul a cinci ani 
de cercetare și dezvoltare, perioadă 
în care a fost testat într-o serie de 
studii clinice care au implicat pes-
te 6.000 de femei și aproape 50 de 
medici. „Potrivit rezultatelor care au 
fost publicate în prestigiosul «Inter-
national Journal of Cancer», tehno-
logia poate identifica prezența vi-
rusului HPV cu o precizie mai ma-
re decât testul citologic tradițional. 
Screeningul tradițional prin exame-
nul citologic Papanicolau are sensi-
bilitate mult mai scăzută în a depis-
ta leziunile precanceroase de grad 
înalt și cancerul de col față de scre-
eningul cu ADN HPV», mai spun 
specialiștii. 

Dispozitivul poate fi 
comandat online 

„Până acum, testul HPV era po-
sibil doar ca parte a unei examinări 
ginecologice. Cu Easy HPV Test, re-
coltarea de probe se desfășoară ra-
pid, în siguranță, și poate fi efectu-
ată și acasă. Comanda se face on-
line, dispozitivul de recoltare es-
te livrat prin curier, într-un amba-
laj discret, eșantionul fiind exami-
nat într-un laborator specializat. În 
final, rezultatul poate fi vizualizat 
într-un cont online exclusiv, prote-
jat cu parolă. Dacă rezultatul este 
pozitiv, pacienta este îndemnată să 
consulte un medic ginecolog”, de-
clară reprezentanții producătorului 
Neumann Labs. Pentru informații 
suplimentare sau efectuarea co-
menzii necesare achiziționării dis-
pozitivului, puteți accesa siteul 
https://neumannlabs.ro/. 

Cancerul de col uterin es-
te a patra cea mai frecventă ca-
uză de deces din lume, respec-
tiv 528.000 de cazuri noi apar în 
fiecare an. În România sunt dia-
gnosticate peste 3.300 de cazuri 
noi în fiecare an și aproape 1.800 
mor anual din cauza acestei boli. 

România are cea  
mai avansată metodă de 

depistare a virusului HPV
 TESTUL ÎL PUTEȚI FACE SINGURE, ACASĂ


