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Luni 04 
19°C | 9°C
Soare, nori

Marți 05 
19°C | 6°C
Soare, nori

Miercuri 06 
18°C | 5°C
Soare, nori

Joi 07 
16°C | 8°C
Soare, nori

Vineri 08 
14°C | 8°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 09 
14°C | 8°C
Nori, ploaie

Duminică 10 
15°C | 5°C
Soare, nori

04 - 10 octombrie 2021
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Pe parcursul săptămânii te bucuri de o putere 
mare de concentrare. Îți dedici zilele analizei 
propriului echilibru interior. Din cauza stresului 
de la serviciu, vei fi predispus la o stare de de-
primare ușoară. Treci printr-o perioadă critică 
și moralul tău e la pământ. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Intri într-o nouă etapă profesională. Sunt posibi-
le schimbări în relațiile cu superiorii ierarhici, 
apar sarcini noi de lucru și este posibil să obții o 
funcție de conducere. Fii prudent, ai răbdare și 
dă dovadă de diplomație! E multă agitație la lo-
cul de muncă.  

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Mentalul tău este orientat spre alte abordări ale 
vieții și evenimentelor ei. Dialogurile cu anumite 
persoane, participarea la seminarii, vizitarea târ-
gurilor te ajută să-ți liniștești mintea și sufletul. 
Se întrevăd noutăți în relațiile cu străinătatea și 
s-ar putea chiar să-ți faci planuri de călătorie.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Se va petrece o schimbare în comportamentul 
tău. Vei fi mai dornic să ieși din zona de confort și 
nimeni nu va intui ce se întâmplă în interiorul tău. 
Este poate cea mai bună dispoziție a ta din acest 
an. Vei putea să accesezi orice informație de care 
ai nevoie și vei obține și ceva bani în plus.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Planifică-ți cu atenție treburile de la serviciu, dar 
și pe cele personale de acasă. N-ar fi exclus să 
nu ai spor în îndeplinirea sarcinilor așa că, 
stabilește-ți prioritățile și ocupă-te numai de ele. 
Și sănătatea îți este mai vulnerabilă decât până 
acum. Consultă un medic dacă sănătatea o cere! 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Îți regăsești liniștea interioară. În sfârșit reușești 
să-ți îndrepți emoțiile spre acele cauze care me-
rită cu adevărat implicarea ta afectivă. Ești dor-
nică să studiezi și de aceea vei aprofunda un su-
biect de cercetare care te va ajuta să-ți recupe-
rezi locul în ierarhia de la serviciu. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Sensibilitatea și autocritica exagerate nu te aju-
tă deloc să te faci remarcat. Pentru tine, parcă 
toate lucrurile sunt în dezordine. Mintea îți este 
inundată de gânduri incerte și neînțelese. E im-
portant să-ți găsești ceva care să te ajute, o fa-
milie, prieteni sau un partener de viață.  

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Vei fi energizat, plin de viață, dornic să călăto-
rești. Această dorință de evadare e cultivată de 
subconștient care are nevoie de stimuli noi. Par-
tenerul de viață îți este alături în demersurile 
profesionale, iar dacă ești în căutarea unui job, 
el îți poate recomanda pe cineva de încredere.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Începi o nouă etapă financiară vizavi de banii și 
bunurile folosite și administrate în comun cu alții. 
Verifică bine tot ce ține de partea financiară per-
sonală, revizuiește-ți bugetul disponibil și trasea-
ză noi linii de urmat. Altfel, unii vor profita. Apare 
și o posibilitate de câștig dintr-o colaborare. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Traversezi momente bune în ceea ce privește 
relaționarea cu partenerul de viață sau, după 
caz, cu partenerii de afaceri. Chiar dacă au tot 
fost conflicte între voi, zilele acestea sunt șanse 
de împăcare. Fii deschis la dialogul cu aceștia și 
implică-te mai mult în activitățile comune!     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Deplasările, discuțiile, semnarea de acte, reluarea 
unor colaborări sunt extrem de bine avantajate în 
aceste zile. Fii atent la ce spui deoarece se poate 
specula în defavoarea ta. Fă-ți curățenie în gân-
dire, elaborează noi strategii de a face bani și 
ade ră la noi alianțe. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Evită planurile de investiții, achiziționarea unor 
bunuri scumpe sau ajutorarea materială a altora. 
Sunt momente bune doar pentru plăți minore. 
Neplăcerile legate de bugetul disponibil țin doar 
de capricii. O persoană apropiată îți poate oferi 
idei bune pentru a-ți mări veniturile. 

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

Grație unui program 
demarat de Crucea Roșie, 
copiii din Ilfov și din alte 
16 județe ale țării, inclusiv 
din Capitală, vor învăța 
în această toamnă, cum 
să-și mențină dantura 
sănătoasă, astfel încât să 
se bucure mereu de un 
zâmbet larg și frumos. 
Voluntarii Crucii Roșii 
le vor explica micilor 
învățăcei de ce apar cariile, 
ce periuță de dinți li se 
potrivește, cum să se spele 
corect pe dinți și cum să 
devină prietenii medicului 
stomatolog. 

Lecțiile se vor desfășura în pe-
rioada 15 octombrie 2021 - 22 fe-
bruarie 2022, în clasele elevilor. În 
paralel cu acestea, vor exista mai 
multe webinare și sesiuni de în-
trebări și răspunsuri în mediul on-
line, la care vor putea participa și 
părinții. Experții în sănătatea orală 
îi vor aștepta pe grupul online „Dinți 
și părinți”, o platformă de educație 
stomatologică. „Grupul are până 
acum peste 2600 de membri. În-
scrierea în grup este foarte sim-
plă. Poate intra orice părinte care 
vrea să afle cum să crească un co-
pil cu dinți sănătoși. Va găsi aco-
lo informații utile despre sănăta-
tea dinților și nu numai. „Părinții, 
considerați exemple de urmat de 
către copii, au rolul cel mai impor-
tant în formarea rutinei zilnice de 
igienă orală și în conștientizarea 
importanței igienei orale. De ace-
ea, ne-am propus să ajungem di-
rect la aceștia. Cu sprijinul Colgate 
si al Asociației Naționale de Stoma-
tologie Pediatrică, am creat grupul 
de Facebook «Dinți și Părinți» un-
de părinții pot găsi materiale des-
pre sănătatea orală, primul aju-
tor, nutriția adecvată, precum și 
informații despre desfășurarea Pro-
gramului Școlar Colgate în județele 
din țară.  Sperăm ca acest parte-
neriat cu părinții să aducă cât mai 
multe zâmbete sănătoase”, spune 
Ioan Silviu Lefter, directorul general 
al Crucii Roșii Române.

Programul Școlar Colgate ajun-
ge, începând din 15 octombrie, în 
clasele a 150.000 de copii din 17 
județe: Ilfov, Bacău, Bihor, Botoșani, 
Municipiul București Sectorul 3, Co-
vasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, 
Gorj, Iași, Maramureș, Neamț, Sa-
tu Mare, Sibiu, Tulcea și Vrancea. 
De luni, 4 octombrie, începe și se-
ria webinarelor susținute de medici 
stomatologi pediatri și ortodonți, în 
cadrul campaniei „Zâmbește pentru 
viitor”, parte a Programului Școlar 
Colgate. Vor fi cinci webinare ca-
re vor putea fi urmărite pe site-
ul www.programscolarcolgate.ro.  
Webinarele se vor desfășura pâ-
nă la data de 29 noiembrie. Du-
pă fiecare webinar, părinții pot sta 
de vorbă cu specialiștii stomato-
logi pediatri pe grupul de Face-
book „Dinți și părinți”. Acolo, me-
dicii le vor răspunde la tot ceea ce 
îi interesează în cadrul sesiunilor 
de Întrebări și Răspunsuri. „Conti-
nuăm și anul acesta să ne apropi-
em de familii și de părinți, încura-
jându-i să acționeze ca primii res-
ponsabili de sănătatea orală a copi-
ilor. În condițiile în care acum, mai 
mult ca oricând, social media re-
prezintă sursa principală de infor-
mare inclusiv în ceea ce privește 
sănătatea orală este de dato-
ria noastră, a stomatologilor pedi-
atri, să ne asigurăm că informația 
este disponibilă publicului în for-
mă corectă și actualizată pe ba-
za cercetărilor științifice de ultimă 

oră. În acest scop, am creat ală-
turi de Crucea Roșie Română și cu 
suportul Colgate România grupul 
de Facebook Dinți și Părinți», un-
de părinții se pot înscrie și pot par-
ticipa la întâlniri virtuale cu medici 
specialiști pedodonți. Am pregătit o 
serie de webinare pe teme pe care 
noi le considerăm de interes pen-
tru părinți – vorbim, de exemplu, 
despre concentrația recomandată a 
fluorului în pastele de dinți sau des-
pre prevenția cariei pe durata tra-
tamentului ortodontic. Îi invităm pe 
părinți să urmărească aceste we-
binare și să ne adreseze întrebări 
și sugestii pentru întâlniri viitoare, 
astfel încât să ne ajute să le fim 
de folos și să contribuim împreu-
nă, părinți și medici, la construirea 
unor zâmbete sănătoase și fericite 
pentru copiii noștri”, spune dr. Ari-
na Vinereanu, medic primar stoma-
tolog, secretar general al Asociației 
Naționale de Stomatologie Pediatri-
că din România.

Programul 
următoarelor webinare
18 octombrie 2021
Dr. Raluca Georgescu, Medic rezident 
Stomatologie Pediatrică
TEMĂ: Igiena dentară. Provocări și 
soluții pentru părinți

1 noiembrie 2021
Dr. Raluca Văcaru, Medic specialist 
Stomatologie Pediatrică, doctorand, 
Asistent Universitar
TEMĂ: Copii fără carii. Prevenția în 
cabinetul stomatologic

15 noiembrie 2021
Dr. Mircea Georgescu, Medic 
specialist Ortodonție și Ortopedie 
Dento-Facială
TEMĂ: Aparatul dentar la copii
 
29 noiembrie 2021
Dr. Silvia Per, Medic rezident 
Stomatologie Pediatrică, Doctor în 
Științe Medicale
TEMĂ: Stomatologul, cel mai bun 
prieten al copilului

VOLUNTARII CRUCII ROȘII OFERĂ...

Educație stomatologică 
gratuită, pentru copii


