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Luni 11 
13°C | 6°C
Ploaie

Marți 12 
13°C | 8°C
Ploaie

Miercuri 13 
11°C | 8°C
Soare, ploaie

Joi 14 
12°C | 7°C
Ploaie

Vineri 15 
11°C | 7°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 16 
10°C | 8°C
Ploaie

Duminică 17 
13°C | 8°C
Soare, ploaie

11 - 17 octombrie 2021
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Ai o capacitate fantastică de a te adapta schim-
bărilor așa că, nu-ţi va fi greu deloc să te 
obișnuiești într-o funcţie nouă, superioară. Șefii 
încep să creadă în ideile tale, le dau curs și te 
avansează. Cu ambiţia, seriozitatea și pricepe-
rea ta, vei duce la bun sfârșit tot ce ţi se cere.  

 Taur 21.04 - 21.05  
Succesul vine la pachet cu marile câștiguri supli-
mentare. S-ar putea spune că abia acum vei cu-
lege roadele muncii tale de zi cu zi, din ultimul 
an. Veniturile ţi se măresc considerabil și te mai 
bucuri și de ceva timp liber pe care să ţi-l petreci 
lecturând sau făcând lucruri de care-ţi este dor. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Partenerul de viaţă are să-ţi dea o veste care-ţi 
va bucura sufletul. Poate fi vorba despre găsi-
rea unei noi locuinţe care să vă aducă mai mult 
confort sau un job nou care să vă ridice nivelul 
de trai. N-ar fi exclus însă, să te surprindă cu 
planuri care includ mărirea familiei.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Apare o nouă ofertă de muncă. Ce-i drept, este 
tentantă din multe puncte de vedere dar, mare 
atenţie, poate fi și dezamăgitoare. Gândește de 
două ori înainte să iei o decizie. Pare a fi un loc 
de muncă ce nu-ţi va oferi și o siguranţă pentru 
o periodă de timp cât mai lungă.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Este momentul să cântărești bine asupra planu-
rilor tale. Ia o pauză de la treburile cotidiene și 
gândește-te ce vrei de la viaţă. Apoi, acţionează 
în consecinţă. Urmează câteva zile în care șansa 
este de partea ta, orice ai face. Important este 
să crezi în proiectele tale prospere. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Dacă nici acum nu vei fi încântat de graţia și 
gingășia partenerului de viaţă, probabil că nici 
nu vei mai fi mult timp de aici înainte. Te bucuri 
de clipe minunate alături de persoana dragă și ar 
fi de bun augur să-i apreciezi atitudinea. Răs-
punde-i cu aceleași sentimente! 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Mai hotărât ca niciodată, te străduiești să 
găsești modalităţi prin care să obţii o îmbunătă-
ţire a situaţiei financiare ce se degradează în 
mod constant. Dacă ești dispus să-ţi părăsești 
familia pentru a lucra peste mărţi și ţări, atunci 
poţi considera problema rezolvată.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Momentele petrecute în familie sunt cele mai 
frumoase. Iar tu te pricepi mai bine decât ori-
cine să le adaugi un plus de măreţie. Ești bine-
dispus în aceste zile și îi uimești pe cei dragi cu 
tot felul de surprize, de la cele culinare până la 
plimbări și jocuri în aer liber, ore-ntregi.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Călătorului îi stă bine cu drumul, iar ţie cu cerce-
tările. Este foarte bine că vrei să știi ce se întâm-
plă în jurul tău, să-ţi cunoști cât mai bine colabo-
ratorii și pe toţi cei cu care ești nevoit să interac-
ţionezi. Dar nu toţi sunt bine intenţionaţi și e po-
sibil să suferi și dezamăgiri. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Acordă o atenţie deosebită stării de sănătate. 
Măcar acum când ești din ce în ce mai stresat, 
mai lipsit de energie și fără randament în muncă, 
încearcă să faci o pauză. Ia-ţi câteva zile libere și 
odihnește-te suficient și schimbă-ţi stilul alimen-
tar deficitar cu unul sănătos.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Incă mai visezi la o mare iubire iar ea se încăpă-
ţânează să apară. Și nici nu vei avea parte de 
dragostea cuiva până când nu te vei desprinde 
de o fostă mare iubire pe care încă o mai aștepţi. 
Spune adio trecutului și bun venit, prezentului! 
Altfel, vei alerga mereu după o nălucă. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Se adună ore peste ore de muncă, dar, munca te 
ţine în formă. Și-n plus, îţi aduce și un confort fi-
nanciar sporit de care nu te-ai mai bucurat de 
multă vreme. Ai încredere în tine și în propriile 
forţe. Treci doar printr-o perioadă mai aglomera-
tă, dar ai rezultate mai mult decât promiţătoare. 

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

Vești bune pentru 
adolescentele care vor să 
facă prevenția cancerului 
de col uterin! Ministerul 
Sănătății a extins campania 
de vaccinare anti-HPV 
gratuită, și în rândul fetelor 
cu vârste cuprinse între 14  
și 18 ani.

Până acum, vaccinarea anti-
HPV se realiza gratuit doar pen-
tru fetele cu vârsta cuprinsă între 
11 și 14 ani. Decizia de extindere 
a grupei de vârstă a avut în ve-
dere recomandările comisiilor de 
Epidemiologie și de Oncologie din 
cadrul Ministerului Sănătăţii, pre-
cum și ale specialiștilor din cadrul 
Institutului Naţional de Sănăta-
te Publică. Vaccinarea anti-HPV 
se realizează pe baza solicitărilor 
părinţilor sau ale reprezentanţilor 
legali, care transmit cererile că-
tre medicii de familie. Cererile 
sunt centralizate în ordinea cro-
nologică a datei de înregistrare, 
iar trimestrial se solicită direcţi-
ei de sănătate publică teritoriale 
numărul de doze de vaccin nece-
sare. Având în vedere importanţa 
vaccinului, specialiștii Ministerul 
Sănătăţii fac apel la părinţi să le 
solicite orice fel de informaţii me-
dicilor de familie. Aceștia le so-
licită și medicilor de familie să 
se informeze cu privire la vacci-
narea anti-HPV și să le transmi-
tă părinţilor toate informaţiile, 
transparent și corect.

Cum se transmite 
virusul și ce urmări 
poate avea infecția  

cu HPV?
Infecţia cu Virusul Papiloma 

Uman (HPV) este  una dintre ce-
le mai comune infecţii transmi-
se pe cale sexuală. Până la 80% 
dintre  persoanele active sexual 
contactează o astfel de infecţie, 
la un moment dat în viaţă. Exis-
tă mai mult de 100 de tipuri de 
HPV, acestea cauzând diver-

se afecţiuni, de la negi la cancer 
de col uterin. Virusurile Papilo-
ma Umane sunt virusuri mici, ca-
re infectează  învelișul mucoasei 
și cauzează negi. Există două ti-
puri de HPV: virusurile non-onco-
genice, cu risc scăzut și virusuri 
cu risc ridicat, asociate cu dezvol-
tarea leziunilor canceroase. Viru-
sul se transmite, așadar, prin con-
tactul sexual cu o persoană infec-
tată, chiar dacă aceasta prezin-
tă sau nu simptome. Manifestări-
le infecţiei pot apărea și peste ani 
de la momentul infectării. Există 
o serie de factori care au legătu-
ră cu persistenţa infecţiilor cu HPV 
cancerigene în cazul femeilor, pre-
cum numărul mare de sarcini, fu-
matul, alimentaţia deficitară, utili-
zarea pe termen lung a contracep-
tivelor orale, dar și existenţa al-
tor infecţii cu transmitere sexua-
lă. Infecţia simultană cu mai mul-
te tipuri de HPV oncogenice sau 
încărcătura virală mare pot cauza 
cancer.

Părinți, rețineți! 
Vaccinul nu pune  

în pericol sănătatea 
fetelor! 

Părinţii pot sta liniștiţi. Substan-
ţa injectată nu pune în pericol să-
nătatea fetelor. “Vaccinul este cer-
tificat ca fiind foarte sigur prin fo-
losirea lui pe scară largă. Un motiv 
de bucurie și optimism este acela 
că decidenţii din Sănătate au de-
cis să includă vaccinul anti-HPV 
ca  posibilitate, oportunitate de 
vaccinare gratuită pentru fetele de 
11-18 ani. Vaccinul este recoman-
dat și în afara acestui target de vâr-
stă, dar peste 18 ani vaccinarea se 
face contra cost, așa că poate es-
te responsabilitatea noastră, a tu-
turor, să informăm în așa fel încât 
fetiţele să nu piardă această posibi-
litate. Medicii de familie au fost în-
totdeauna preocupaţi de prevenţie, 
iar cancerul de col uterin este o pa-
tă rușinoasă pe obrazul României”, 
susţine dr. Rodica Tănăsescu, me-
dic primar medicină de familie, fost 
președinte al Societăţii Naţionale 
de Medicina Familiei.

Testul Papanicolau 
detectează modificările 

precanceroase
Aproximativ 270.000 de femei 

din lumea întreagă, se sting anual, 
ca urmare a complicaţiilor canceru-
lui de col uterin. Conform statistici-
lor,  în 2010, în ţara noastră se în-
registrau 10,5 decese la suta de mii 
de locuitori. 

La aceeași dată, în statele UE 
erau trei decese la suta de mii de 
locuitori. “Printre primele simptome 
care anunţă cancerul de col uterin 
se regăsesc modificări semnificative 
ale secreţiei vaginale, prezenţa în 
cantitate mare sau cu urme de sân-
ge, sângerarea vaginală, apariţia 
durerii în timpul contactului sexu-
al, sângerarea la contactul sexual, 
cât și dureri nespecifice”, explică dr. 
Silviu Istoc, medic specialist obste-
trică-ginecologie la Medicover. Utili-
zarea prezervativelor în timpul con-
tactului sexual poate preveni răs-
pândirea infecţiei. Însă, protecţia 
nu este completă, deoarece virusul 
se poate transmite și prin contact 
cutanat la nivelul zonelor  genita-
le. Cea mai sigură metodă de limi-
tare a infecţiei HPV este relaţia 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 cazu-
rile de cancer de col uterin pot fi 
prevenite prin detectarea modifică-
rilor precanceroase, cu ajutorul tes-
tului Papanicolau. Este recomandat 
testul Papanicolau la maximum trei 
ani de la începutul vieţii sexuale.

VACCINARE ANTI-HPV, GRATUITĂ ȘI PENTRU FETELE CU VÂRSTE ÎNTRE 14 ȘI 18 ANI

Părinții trebuie să le solicite medicilor, vaccinarea fetelor

Imunizarea se realizează în  
cabinetele medicilor de familie 


