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Luni 01 
6°C | 3°C
Ploaie

Marți 02 
11°C | 2°C
Soare, nori

Miercuri 03 
12°C | 0°C
Soare

Joi 04 
15°C | 0°C
Soare, nori

Vineri 05 
16°C | 4°C
Soare, nori

Sâmbătă 06 
7°C | 1°C
Soare, nori

Duminică 07 
7°C | -2°C
Soare, nori

01 - 07 martie 2021
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Vei avea multe discuţii legate de bani, care-ţi 
vor transforma săptămâna într-o continuă ne-
gociere. Proiectele tale pot da rezultate foarte 
bune, dar va fi nevoie să lupţi pentru ele. Pla-
nurile ţi se vor schimba pe neașteptate și nu 
vei primi un răspuns sigur în această perioadă. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Nu faci multe eforturi în această perioadă pen-
tru a te remarca profesional. Nu e vorba doar de 
mai multă muncă, ci și de învăţarea unor lucruri 
noi care ţi-ar putea scoate CV-ul din banal. Vei 
avea spor în tot ceea ce întreprinzi, cu condiţia 
să-ţi faci un program de lucru eficient. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Vei fi nevoit să înveţi să comunici mai bine cu 
par tenerul de viaţă. Deși, pui foarte mare ac-
cent pe comunicare, în teorie, vei dovedi că ești 
destul de nerăbdător și insensibil în practică. 
Partenerul nu se va mai mulţumi cu vorbe mari, 
ci va aștepta o schimbare vizibilă de atitudine.  

 Rac 22.06 - 22.07   
O săptămână reușită în ceea ce privește negocie-
rile de orice fel. Fie că este vorba de o mărire de 
salariu sau de realizarea unor planuri împreună 
cu persoana iubită, șansa e de partea ta. Vei ști 
să-ţi  impui voinţa fără să creezi antipatii în jurul 
tău, iar succesele de acum vor avea consecinţe.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Profesia va fi pe primul plan pentru tine în 
această săptămână. Relaţia cu superiorii va fi un 
pic mai tensionată decât până acum, dar te vei 
destinde ușor. Trebuie doar să mai renunţi puţin 
la orgoliu și să accepţi că nu ești perfect. O re-
acţie bună la critică va fi privită cu admiraţie. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
În aceste zile, vei fi surprinzător de creativ și 
spontan în relaţia de cuplu. Partenerul tău se va 
bucura de multe surprize și momentele plăcute 
petrecute împreună se vor ţine lanţ. Din păcate, 
această stare ludică în care te afunzi va avea 
efecte negative asupra planului profesional. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Fără niciun dubiu, centrul tău de interes pentru 
săptămâna care începe acum va fi dragostea. 
Dacă ești singur, vei începe să cauţi ceva serios 
sau chiar te vei gândi să reiei o fostă relaţie. În 
cazul în care ești într-o relaţie, vei dori să faci un 
pas înainte. Finanţele trec pe planul doi.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Vei trece printr-o perioadă favorabilă dialogu-
lui. Orice probleme ai avea cu cei din jur, orice 
conflicte, deschise sau latente, acum e mo-
mentul să le pui pe tapet. Vei fi convingător și 
șarmant, așa că ai toate șansele să fii mulţu-
mit de rezultatele discuţiilor pe care le porţi.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Săptămâna aceasta se va caracteriza printr-o lip-
să totală de sincronizare cu tot ceea ce este în ju-
rul tău. Vei întârzia mult, poate chiar și dintr-o 
problemă de sănătate mai veche. Și totul pare să 
aibă consecinţe. Nu vei respecta termenele care 
ţi se impun și vei uita  lucruri importante. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Te vei concentra foarte mult asupra familiei, în 
zilele ce urmează. O rudă apropiată îţi va cere un 
ajutor financiar. Dar, înainte de a sări cu banii, ar 
fi bine să impui niște condiţii clare de restituire a 
sumei. Altfel se va profita de bunăvoinţa ta. Și 
vei avea și multe cheltuieli pentru casă.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Săptămâna aceasta vei fi cam dezorientat în ceea 
ce privește situaţia ta profesională. Vei primi tot 
felul de propuneri în doi peri din mai multe părţi 
și nu vei ști ce să crezi. Cel mai bine ar fi să te 
concentrezi asupra jobului actual, pentru că așa 
ai avea mai multe șanse să evoluezi. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Pentru tine, urmează o săptămână a reluărilor. 
Te întorci la proiecte pe care le reiei de la capăt 
și acţiuni pe care trebuie să le regândești. Vei fi 
nevoit să repeţi până și vorbele care nu ţi-au fost 
bine înţelese de cei din jur. Până și sentimental 
vei fi tentat să reînnozi o fostă relaţie. 

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

Copiii noștri au neăparat 
nevoie de educaţie 
sanitară. România este 
ţara europeană cu cele 
mai multe sarcini și nașteri 
înregistrate în rândul 
fetelor care abia au ajuns 
la adolescenţă. Salvaţi 
Copiii, organizaţia care 
apără interesele copiilor, 
a organizat, săptămâna 
trecută, o dezbatere online, 
cu scopul de a îmbunătăţi 
semnificativ calitatea vieţii 
minorilor aflaţi la risc.       

Cu acest prilej, secretarul de 
stat în Ministerul Sănătăţii, Andreea 
Moldovan, a subliniat faptul că este 
necesar ca educaţia în domeniul să-
nătăţii să fie introdusă în programa 
școlară. „Ce se poate face? În pri-
mul rând, este o revizuire și adap-
tare a cadrului legal privind politicile 
de sănătate a reproducerii. De ase-
menea, e foarte important, ţinând 
cont că vorbim despre tineri, să im-
plicăm tinerii, pentru că ei sunt cei 
care vor veni cu informaţiile de care 
ei au nevoie (...). Ce am putea fa-
ce, nu e greu, e iarăși o muncă de 
echipă, dar cred că așa am putea să 
avem succes, și anume introduce-
rea în programa școlară a educaţi-
ei în domeniul sănătăţii, reproduce-
rii și sexualităţii ca materie obliga-
torie“, a spus Andreea Moldovan, la 
dezbaterea online intitulată „Româ-
nia are cele mai multe nașteri din 
Europa la mame având vârsta sub 
15 ani: ce trebuie făcut?“.

Peste 4.000 de avorturi, 
la adolescente 

„Am primit de dimineaţă rezul-
tatul unui studiu condus de colegii 
de la Institutul Naţional pentru Dez-
voltarea Mamei și Copilului, alături 
de INSP și Universitatea Carol Da-
vila și, citind toate acele date, rea-
lizăm cât de mare este problema și 
cât de multe lucruri avem de făcut. 
Am găsit faptul că 10% din tota-
lul nașterilor aparţin mamelor ado-
lescente. Numărul lor - 16.000 es-
te mare chiar și pentru anul 2021. 
Consecinţele sunt reprezentate și de 
un număr foarte mare de avorturi 
- peste 4.000. Vedem și un număr 
crescut de nașteri premature, dar și 
o frecvenţa mare a comorbidităţilor 
și a complicaţiilor sarcinii, alături de 
rate mari ale abandonului școlar, 
pentru că o mamă tânără nu va 
mai avea disponibilitatea să urme-
ze cursurile școlare, și o rată mare 
de abandon a copiilor în maternităţi. 
E o problemă pe care am trăit-o toţi 
cei care am lucrat în sistem”, a mai 
spus Andreea Moldovan, secretar 
de stat în Ministerul Sănătăţii.

În opinia acesteia, trebuie eva-
luaţi toţi factorii care duc la apa-
riţia sarcinii la adolescente. 
„Este important să eva-
luăm factorii cultu-
rali și motivaţionali 
care contribuie la 
apariţia sarcinii 
la adolescente și 
la minorele sub 
15 ani. Știind ca-
re este proble-
ma, putem crea 
niște intervenţii 
ţintite pe proble-
me. (...) Este impor-
tant să reorganizăm ser-
viciile de planificare familia-
lă cu iniţierea unor servicii priete-
noase pentru adolescenţi și tineri. 
Dacă o tânără dintr-o comunitate 
rurală merge la medicul de fami-
lie să prezinte o problemă de plani-
ficare, contracepţie, discuţii pe te-
ma sexualităţii, există întotdeauna 
riscul stigmatizării acelei fete care 
merge la medicul de familie printr-
o lipsă de confidenţialitate“, a adă-
ugat Andreea Moldovan.

Avem și o rată mare  
de abandon a copiilor  

în maternităţi - 
aproape o mie anual

Potrivit secretarului de stat in 
Ministerul Sănătăţii, alte aspec-
te importante ţin de responsabili-
zarea intervenţiei factorilor cu atri-
buţii în domeniu pentru identifica-

rea și sancţionarea abuzului sexu-
al asupra minorilor, suport psiholo-
gic pentru minorii din familii dez-
organizate și implementarea unor 
politici de prevenire a abandonului 
școlar. „Ţinând cont de acest nu-
măr ridicat de sarcini la adoles-
cente, vedem și un număr crescut 
de nașteri premature, pentru că e 
o consecinţă a imaturităţii mamei. 
De asemenea, e o frecvenţă foar-

te mare a comorbidităţilor și 
a complicaţiilor sarcinii, 

cum ar fi anemia sau 
hipertensiunea ar-
terială“, a comple-
tat Andreea Mol-
dovan. De altfel, 
aceasta a făcut 
referire și la ra-
ta mare de aban-

don a copiilor în 
maternităţi, aproa-

pe o mie, anual. Ce-
le mai tinere mame au 

13, respectiv 14 ani. 

Asistenţii sociali  
și mediatorii sanitari-
școlari ar putea ajuta 

copiii mai mult 
În România, de cel puţin 20 de 

ani au fost create o serie de insti-
tuţii noi la nivelul comunităţilor lo-
cale, care ar putea fi implicate mult 
mai direct în prevenirea sarcinilor 
și nașterilor la adolescente, spun 
reprezentanţii Organizaţiei Salvaţi 
Copiii. Este vorba despre asistenţii 
medicali și sociali comunitari, me-
diatori sanitari și școlari. Chiar da-
că activitatea lor a contribuit indis-
cutabil la îmbunătăţirea situaţiei 
generale a copiilor, problema sarci-
nilor în rândul adolescentelor este 
departe de a fi rezolvată.

COPIII NOȘTRI AU NEVOIE STRINGENTĂ DE EDUCAŢIE SANITARĂ

În România, una din zece 
mame are sub 15 ani

 Ţara noastră înregistrează cele mai multe nașteri din Europa în rândul minorelor

Trebuie să iniţiem 
servicii prietenoase pentru 
adolescenţi și tineri

Andreea Moldovan
secretar de stat  
în Ministerul Sănătăţii


