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Luni 20 
5°C | -2°C
Soare, nori

Marți 21 
4°C | -4°C
Soare, nori

Miercuri 22 
7°C | -2°C
Soare, nori

Joi 23 
7°C | -21°C
Soare, nori

Vineri 24 
6°C | -3°C
Soare

Sâmbătă 25 
9°C | -1°C
Soare, nori

Duminică 26 
11°C | 1°C
Soare, nori

20 - 26 ianuarie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Vei fi destul de sensibil la opiniile unor persoa-
ne din jurul tău. Ți se pare că anumite comen-
tarii nu își au rostul, iar acest lucru te deran-
jează la culme. Încearcă să nu le dai atenție. 
Atâta timp cât te vei concentra asupra lucruri-
lor importante, nu vei avea nimic de pierdut. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Indiferent unde lucrezi, te poți astepta la unele 
modificări favorabile. Sunt așteptate câștiguri 
frumoase dintr-un proiect pe care îl demarezi 
săptămâna aceasta. De asemenea, vei primi 
niște vești bune cu privire la o călătorie. Cel mai 
probabil va fi în interes de serviciu. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Oricât de mult ai încerca să-ți respecți progra-
mul în această perioadă, din cauza unor eveni-
mente apărute pe neașteptate îți va fi destul de 
dificil să fii prompt și punctual. Încearcă să nu 
te enervezi și să găsești o soluție. Nu trebuie să 
le permiți altora să-ți strice buna dispoziție.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Te implici în activități colective care se anunță a fi 
destul de constructive. Totuși, încearcă să nu-ți 
impui autoritatea atunci când nu este cazul. Lu-
crul în echipă poate fi destul de dificil uneori, în-
să importantă este comunicarea. Iar stilul tău 
critic, pătrunzător, te poate dezavantaja.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Ai mai multe emoții decât de obicei, iar acest lu-
cru te împiedică să te exprimi liber așa cum ți-ai 
dori. Și totuși, comunicarea cu cei din jur te va 
ajuta să mai uiți de atribuțiile în plus care-ți re-
vin acasă și la serviciu și de alte lucruri care te 
preocupă. Cineva te va sfătui. Și o va face bine. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Ar fi bine să lași deoparte orgoliul atunci când vi-
ne vorba de relația de cuplu. Oricât de mult ți-ai 
dori să dovedești un anumit lucru, gândește-te 
că nu va duce la nimic bun. Încearcă să găsești 
o cale de mijloc. Și la locul de muncă va fi nece-
sar să te implici mai mult. Fii mai energic. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Vei fi dezamăgit de o persoană în care aveai 
mare încredere iar asta te va tulbura îngrozitor. 
Încearcă să nu te enervezi, evită discuțiile care 
pur și simplu nu își au rostul. La locul de muncă 
ar fi indicat să începi să acorzi mai multă atenție 
proiectelor în care ești implicat. Și fii mai intuitiv.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Oricât de mult ai încerca să te înțelegi bine cu 
toți cei din jurul tău, acest lucru nu va fi deloc 
ușor. Încearcă să te axezi mai mult asupra ace-
lora care contează cu adevărat. În ceea ce 
privește starea de sănătate, este posibil să ai 
un ușor disconfort creat de o durere de cap.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Te preocupă starea financiară destul de precară, 
iar acest lucru te impiedică să te simți bine alături 
de partenerul de viață. Încearcă să găsești o cale 
de mijloc și să eviți discuțiile, altfel poți ajunge la 
un real conflict. Va fi dificil, dar ține cont de faptul 
că astfel nu vei reuși să rezolvi nimic. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Va trebui să acorzi mai mult timp activităților cas-
nice. Oricât de neplăcut ar fi acest lucru, trebuie 
să-ți organizezi timpul în așa fel încât să nu-ți în-
carci prea mult programul. Ai putea discuta și cu 
celelalte persoane din familie și să încercați să 
împărțiți treburile gospodărești.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Vei avea parte de câteva discuții în contradictoriu 
cu un coleg de muncă, iar acest lucru nu va fi de-
loc plăcut. Chiar dacă dorești să-ți impui ideile, în-
cearcă să faci în așa fel încât să nu creezi un ade-
vărat conflict. Concentrează-te asupra lucrurilor 
pe care le ai de făcut și atunci va fi bine. 

 Pești 19.02 - 20.03 
O persoană din anturajul tău va încerca să te im-
presioneze profund. Este posibil ca acest lucru să 
te deranjeze destul de mult, mai ales că nu vei 
avea timpul necesar pentru a sta la discuții mă-
runte. Dar nu trebuie să reacționezi într-un mod 
impulsiv, mai ales că nu-ți va da  motive. 

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

Ministerul Sănătății dă startul 
campaniei de vaccinare 
gratuită împotriva infecției 
cu virusul Papiloma uman, 
cunoscut sub denumirea 
de HPV! Primele 20.000 de 
doze de vaccin au fost deja 
distribuite direcțiilor de 
sănătate publică din țară 
și vor ajunge în perioada 
imediat următoare la medicii 
de familie.

 
„Cancerul de col uterin este o boală 
care poate ucide și prin ignoranță, 
dar este și un tip de cancer care 
poate fi prevenit, scutind astfel fe-
meile de suferințe fizice și psihice 
imense. Vaccinarea, alături de scre-
ening, poate reduce povara gene-
rată de cancerul de col uterin. Mi-
nisterul Sănătății are datoria de a 
proteja prin orice mijloace sănăta-
tea publică. (...) Acordul cadru în-
cheiat de MS cu furnizorul pentru 
o perioadă de patru ani prevede ca 
numărul dozelor de vaccin să poa-
tă fi suplimentat până la 2.100.000, 
în funcție de cerere și derularea 
campaniei de vaccinare. De ase-
menea, campania de vaccinare va 
fi precedată de o campanie de in-
formare și conștientizare a publi-
cului cu privire la pericolul repre-
zentat de HPV și protecția oferită 
de vaccin, precum și de susținere 

a medicilor și farmaciștilor în trans-
miterea informațiilor clare și corec-
te despre vaccinarea împotriva HPV 
derulată de către furnizorul de vac-
cin”, a scris ministrul Sănătății, Vic-
tor Costache, pe pagina de Face-
book a PNL.

Ministerul Sănătății: 
„Părinți, cereți 

informații medicului  
de familie!”

Vaccinarea se va face în cabi-
netele medicilor de familie și va fi 
efectuată la fete cu vârsta cuprin-

să între 11 și 14 ani. Vor fi inclu-
se în program și adolescentele ca-
re au trecut de această vârstă da-
că au solicitat imunizarea în perioa-
da 2017-2018 atunci când a debu-
tat campania inițial. 

Având în vedere importanța 
vaccinului, specialiștii Ministerul 
Sănătății fac apel la părinți să le 
solicite orice fel de informații me-
dicilor de familie. Aceștia le solicită 
și medicilor de familie să se infor-
meze cu privire la vaccinarea an-
ti-HPV și să le transmită părinților 
toate informațiile transparent și 
corect. 

ÎNCEPE VACCINAREA ÎMPOTRIVA HPV

TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE HPV 

Fetele cu vârste cuprinse între 11  
și 14 ani, imunizate gratuit pentru 

a preveni cancerul de col uterin

CUM SE TRANSMITE VIRUSUL ȘI CE URMĂRI POATE AVEA? 
Infecția cu Virusul Papiloma 
Uman (HPV) este  una 
dintre cele mai comune 
infecții transmise pe cale 
sexuală. 

Până la 80% dintre  persoane-
le active sexual contactează o ast-
fel de infecție, la un moment dat în 
viață. Există mai mult de 100 de ti-
puri de HPV, acestea cauzând di-
verse afecțiuni, de la negi la can-
cer de col uterin. Virusurile Papilo-
ma Umane sunt virusuri mici, care 
infectează  învelișul mucoasei și ca-
uzează negi. Există două tipuri de 
HPV: virusurile non-oncogenice, cu 
risc scăzut și virusuri cu risc ridicat, 
asociate cu dezvoltarea leziunilor 
canceroase. 

 Virusul se transmite, așadar, 
prin contactul sexual cu o persoană 
infectată, chiar dacă aceasta pre-
zintă sau nu simptome. Manifestă-
rile infecției pot apărea și peste ani 
de la momentul infectării. Există o 
serie de factori care au legătură cu 
persistența infecțiilor cu HPV can-
cerigene în cazul femeilor, precum 

numărul mare de sarcini, fumatul, 
alimentația deficitară, utilizarea pe 
termen lung a contraceptivelor ora-
le, dar și existența altor infecții cu 
transmitere sexuală. Infecția simul-
tană cu mai multe tipuri de HPV on-
cogenice sau încărcătura virală ma-
re pot cauza cancer. 

“Printre primele simptome care 
anunță cancerul de col uterin se re-

găsesc modificări semnificative ale 
secreției vaginale, prezența în can-
titate mare sau cu  urme de sân-
ge, sângerarea vaginală, apariția 
durerii în timpul contactului sexu-
al, sângerarea la contactul sexu-
al, cât și dureri nespecifice”, ex-
plică dr. Silviu Istoc, medic speci-
alist obstetrică-ginecologie la Me-
dicover. Utilizarea prezervativelor 
în timpul contactului sexual poate 
preveni răspândirea infecției. Însă, 
protecția nu este completă, deoa-
rece virusul se poate transmite și 
prin contact cutanat la nivelul zo-
nelor  genitale.

 Cea mai sigură metodă de limi-
tare a infecției HPV este relația cu 
un singur partener, neinfectat. Ma-
joritatea femeilor infectate cu HPV 
se vindecă de la sine în 6 până la 
24 de luni, fără a ști vreodată că au 
avut acest virus. 

Multe dintre cazurile de cancer 
de col uterin pot fi prevenite prin 
detectarea modificărilor precance-
roase, cu ajutorul testului Papani-
colau. Este recomandat testul Pa-
panicolau la maximum trei ani de 
la începutul vieții sexuale.

“Durerea și sângerarea 
la contactul sexual poate 
anunța un cancer de col 
uterin

Silviu Istoc
medic specialist obstetrică-
ginecologie


