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Luni 12 
31°C | 19°C
Soare, nori

Marți 13 
31°C | 19°C
Soare, nori

Miercuri 14 
32°C | 21°C
Soare, nori

Joi 15 
32°C | 20°C
Soare

Vineri 16 
31°C | 20°C
Soare

Sâmbătă 17 
31°C | 20°C
Soare, nori

Duminică 18 
29°C | 20°C
Soare, nori

12 - 18 iulie 2021
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Astrele îţi sunt favorabile în plan financiar. Te 
pricepi să faci bani și începi să te bucuri de 
câștiguri importante. Pari de neoprit când vine 
vorba de planuri care să te urce pe treptele 
succcesului. Te ajută mult și intuiţia și înţelep-
ciunea de a te înconjura de oameni de succes. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Vei fi extrem de manierat, muncitor și foarte is-
teţ. Tocmai de aceea vei căpăta tot ceea ce îţi 
dorești, fără prea mari eforturi. Vei fi nevoit să 
faci o călătorie în interes de serviciu, dar vei sur-
prinde cu perseverenţa și dorinţa de a face totul 
foarte bine. Finanţele vor fi pe măsură. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Îţi vei dori mai mult ca oricând să-ţi suplimen-
tezi veniturile. Dacă ar fi posibil, ai face bani și 
din piatră seacă. Însă, vei fi nevoit să acorzi o 
atenţie deosebită asociaţilor pentru că te pot 
băga în încurcături din care nu mai poţi scăpa 
și care, inevitabil, îţi vor aduce pierderi mari.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Pentru tine iubirea este pe primul plan. Și nu este 
rău deloc, atât timp cât vei deschide ochii bine și 
vei investi sentimente în persoana care-ţi și răs-
punde cu aceeași dragoste. Apar oportunităţi 
demne de acceptat și în plan profesional. Șansa 
de a-ţi îmbunătăţi veniturile este de partea ta.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Urmează o perioadă de liniște și armonie în cu-
plu. Însă, atribuţiile tot mai multe de la serviciu 
îţi iau din energie și îţi slăbesc tonusul. Vestea 
bună este că pentru toate serviciile și eforturile, 
vei fi recompensat cu sume importante de bani. 
S-ar putea să intri în posesia unei moșteniri.  

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Nici nu vei tânji după dragoste, dar nici nu vei trăi 
o iubire supremă. Vei face schimbări majore în 
domeniul profesional și, în sfârșit, vei câștiga bani 
suficienţi pentru confortul la care aspiri. Totuși, ţi-
ar prinde bine o revitalizare printr-un program de 
fitness și un stil de viaţă mai sănătos.  

 Balanță 22.09 - 22.10  
Nu va exista un nativ mai înţelegător decât tine. 
Vei fi atent la nevoile celor din jurul tău, cald la 
suflet, calm și vei da dovadă de o prietenie ade-
vărată faţă de cei ce au nevoie de apărare și aju-
tor. În schimb, devii imprevizibil și lupţi cu îndâr-
jire ca să scapi de cei care-ţi ameninţă siguranţa.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Ești supus acţiunii însă, prin reacţiile tale bruște 
determinate de dorinţa de a câștiga cât mai 
mult, ai putea pierde șansa de a urca pe o scară 
ierarhică în plan profesional. În loc să te arunci 
direct în anumite situaţii, ar trebui să-ţi stabilești 
planuri pe care să le analizezi cu atenţie.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Ai în faţă o săptămână în care vei fi extrem de 
protejat în sfera profesională. Astrele te vor ajuta 
să găsești întotdeauna soluţii pentru a ieși învin-
gător chiar și în lupta cu neajunsurile financiare și 
datoriile. Sentimental, nu vei fi nici prea entuzias-
mat, dar nici nefericit. Se instalează acalmia. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Vei fi vulnerabil în dragoste. Dacă ai o familie, vei 
face mai multe sacrificii, vei fi mai drăgăstos și vei 
dărui mai multă afecţiune tocmai pentru a menţi-
ne armonia. În cazul în care ești singur, dragă Să-
getătorule, te vei gândi intens să-ţi cauţi sufletul 
pereche ca să-ţi faci o casă și o familie.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Vei răspunde tuturor provocărilor care ţi se ivesc 
iar curajul, tenacitatea și perseverenţa ţi-ar putea 
schimba viaţa în mod radical. Te vei implica și în 
acţiuni care au ca scop ajutorarea unor nevoiași. 
Ești atât de îndrăzneţ încât, vei atrage și admira-
tori care te vor ajuta în momentele mai delicate. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Odată cu venirea arsiţei verii, îţi dorești din ce în 
ce mai mult, să iubești și să fii iubit. Vrei o relaţie 
serioasă și ai toate șansele să te bucuri de ea. 
Chiar în aceste zile ai putea începe o poveste de 
iubire frumoasă, intensă și cu perspective de vii-
tor. Dar lipsurile financiare îţi vor da bătăi de cap. 

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

Experţii în sănătate fac 
eforturi susţinute pentru 
prevenţia obezităţii și a 
complicaţiilor acesteia 
în rândul celor mici. În 
vederea îmbunătăţirii 
calităţii vieţii copiilor 
din România, Institutul 
Naţional pentru Sănătatea 
Mamei și Copilului 
„Alessandrescu - Rusescu‘‘ 
București (INSMC), a 
dat startul săptămâna 
trecută, campaniei de 
conștientizare și prevenţie 
a obezităţii infantile. 

Programul se desfășoară în co-
laborare cu Ministerului Sănătăţii și 
a fost iniţiat ca urmare a faptului 
că, în anul 2018, Institutul Naţional 
de Sănătate Publică a raportat o in-
cidenţă a obezităţii de 18,6% la co-
piii din ţara noastră. Astfel, 
specialiștii INSMC „vor pune sub lu-
pă“ factorii implicaţi în obezitatea 
infantilă (factori genetici, factori de 
nutriţie, factori emoţionali, seden-
tarismul, factori endocrini) și vor fa-
ce prevenţie prin informarea corec-
tă a părinţilor în ceea ce privește 
implicaţiile obezităţii infantile pe 
termen lung asupra sănătăţii copii-
lor. Cei interesaţi găsesc toate infor-
maţiile de care au nevoie pe site-ul 
campaniei www.testulgreutăţii.ro. 
Mai exact, doritorii pot accesa aici,  
ghidul pentru părinţi, semnat de 
medicii coordonatori ai campaniei. 
Acesta poate fi consultat, dar și 
descărcat de către părinţi și copii.

„Peste 50% dintre copiii 
actuali vor deveni obezi 

peste 30 de ani”
„Dacă pe vremuri expresia po-

pulară „gras și frumos“ era utiliza-
tă cu zâmbetul pe buze de părinţi și 
bunici, astăzi aceasta ar trebui ui-
tată. Din păcate, greutatea excesi-

vă este o povară imensă, dar toto-
dată una din puţinele patologii pe 
care o putem controla dacă înce-
pem acest lucru din timp. Studi-
ile recente ne arată că neglijarea 
unui stil de viaţă sănătos, dominat 
de expunere excesivă la ecrane - 
în epoca tabletelor și a telefoane-
lor în faţa cărora stau copii de la 
9-10 luni în sus - obiceiuri alimen-
tare nepotrivite, puţinele ore de ac-
tivitate fizică structurată sunt fac-
tori care duc la obezitate. Și dacă 
nu facem nimic, peste 50% din-
tre copiii actuali vor deveni obezi 
peste 30 de ani. Zestrea geneti-
că înseamnă doar 14% din traiec-
toria și din factorii care influenţea-
ză IMC-ul unui adult, iar restul sunt 
factori influenţabili“, atenţionează 
medicul primar pediatru în cadrul  
INSMC Mihai Craiu, potrivit unui 
comunicat de presă.

1 din 2 copii care 
merg la endocrinolog 

prezintă o 
comorbiditate asociată

Același avertisment vine și din 
partea medicului Bogdan Pascu,  
specialist în endocrinologie care 
susţine că micuţii care sunt supra-
ponderali sau obezi vor ajunge, în 
mare proporţie, adulţi obezi. „Toţi 
copiii care astăzi suferă de supra-
pondere sau obezitate vor ajun-
ge, în mare proporţie, adulţi obezi. 
În momentul acesta, în cabinetul 

de endocrinologie al Institutului, 
cel puţin 1 din 2 copii se prezin-
tă, pe lângă alte afecţiuni, și cu su-
prapondere sau obezitate, cel pu-
ţin 1 din 2 copii prezintă o comor-
biditate asociată de tip hipertensi-
une, dislipidemie, dar și noi patolo-
gii endocrinologice descrise în aso-
ciere cu obezitatea - de tip hipoti-
roidism, pubertate precoce sau pu-
bertate întârziată“, avertizează dr.  
Bogdan Pascu, conform aceleiași 
surse. Și medicul specialist în nu-
triţie, diabet și boli metabolice La-
ura Matei susţine faptul că excesul 
ponderal influenţează în mod ne-
gativ starea de sănătate. „La ba-
za unui stil de viaţă sănătos stau o 
alimentaţie echilibrată, menţinerea 
unui program regulat de mișcare și 
odihnă, păstrarea greutăţii corpo-
rale în limitele optime pentru vâr-
stă și limitarea aportului de sub-
stanţe nocive“, spune medicul.

10% dintre fetele obeze 
fac depresie

Mișcarea este „un cuvânt che-
ie“ în prevenirea, în tratamentul 
obezităţii și în formarea unui stil 
de viaţă sănătos, explică Roxana 
Căldăraru, medic primar în recu-
perare medicală. „Studiile arată că 
10% dintre fetele care suferă de 
obezitate fac, la un moment dat, 
un episod depresiv, iar băieţii ris-
că consum de substanţe interzise 
și de alcool. Asta înseamnă că cel 
puţin o dată, pe parcursul vieţii lor, 
copiii care se confruntă cu obezi-
tate se vor întâlni cu un diagnos-
tic psihiatric. De aceea încercăm 
să facem un screening al tulbură-
rilor psihiatrice și emoţionale pre-
existente obezităţii, pentru că sunt 
situaţii când problemele emoţiona-
le preced supraponderea și obezi-
tatea“, susţine dr. Carmen Truţes-
cu, medic primar în psihiatrie pe-
diatrică.  

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI

A fost lansată campania de 
conștientizare și prevenţie 

a obezităţii, la copii


