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Luni 11 
11°C | 7°C
Soare, nori

Marți 12 
14°C | 2°C
Soare, nori

Miercuri 13 
15°C | 3°C
Soare, nori

Joi 14 
18°C | 5°C
Soare, nori

Vineri 15 
20°C | 7°C
Soare, nori

Sâmbătă 16 
16°C | 9°C
Soare, ploaie

Duminică 17 
11°C | 4°C
Ploaie

11 - 17 aprilie 2022
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Urmează o perioadă în care ești capabil să-ți 
exprimi mai bine gândurile, sentimentele, dar 
și să pui piciorul în prag atunci când simți că nu 
mai poți. Ești singurul care poate spune dacă 
viața ta are nevoie de o schimbare sau poate 
continua în aceeași manieră, ca și până acum. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Ai tendința de a fi sever cu cei față de care ai sus-
piciuni că te-ar minți. Sigur că ai un simț ascuțit 
care discerne falsitatea și ipocrizia, dar a deveni 
dur și a pedepsi acești oameni, nu e cea mai bu-
nă atitudine. Tu ești un exemplu de sinceritate și 
corectitudine, dar nu toată lumea e ca tine! 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Vei avea încredere că tot ceea ce vei încerca îți 
va oferi o experiență plăcută. Dar, din păcate 
pentru tine, în realitate lucrurile nu vor sta așa. 
Micile aventuri te vor costa bani și încredea 
unor prieteni. Ar fi bine să fii mai precaut și să 
nu te bagi în tot ceea ce te ademenește.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Pentru că vorbim de o perioadă în care agitația 
are prioritate, ar fi bine să încerci să o eviți. Fie 
că va trebui să faci cumpărături, fie că va trebui 
să-ți plătești niște facturi restante, ar fi bine să 
recurgi la un compromis pentru a evita 
aglomerația și agitația, care te-ar putea afecta.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Trebuie să-ți scoți la iveală firea analitică să te 
apuci de pus în balanță. Indiferent care va fi re-
zultatul, nu trebuie să te sperii. Trebuie să te 
gândești la o alternativă, la o schimbare care pe 
viitor ți-ar putea oferi rezultatul scontat. Sunt zi-
le favorabile planurilor și ordinii. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Dacă în ultima perioadă ai fost nevoit să te stre-
cori printre situații dificile pentru a nu ieși șifonat, 
ei bine, iată că în această perioadă vei fi tot tim-
pul cu capul sus. Ceva te impulsionează din ce în 
ce mai mult să te implici și să dovedești că ești 
un luptător desăvârșit și un învingător. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Deși este o perioadă de tranziție pentru tine, la 
locul de muncă și în general pe plan profesional, 
ai mari șanse să duci la bun sfârșit ceea ce ai în-
ceput. Dacă trebuie să rezolvi probleme care 
implică acte, săptămână este oportună pentru 
astfel de lucruri.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
O perioadă în care ai șansa să-ți mai tragi sufle-
tul, să te mai relaxeză și să te mai eliberezi de lu-
crurile stresante. Cu siguranță acest lucru te va 
motiva să profiți din plin și să nu ceri mai mult. 
Din păcate, perioada de relaxare se va simți și în 
portofelul tău care se golește pe zi ce trece. 

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Zilele acestea îți pot aduce atât clipe de bucurie, 
dar și clipe în care vei sta cu nervii încordați. Pe 
de o parte vei avea o oportunitate profesională 
de care nu te vei putea agăța încă. Iar, pe de altă 
parte,  vei ajunge la concluzia că faci bine pentru 
toți, dar pentru tine nu face nimeni nimic. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Pur și simplu vei simți că ai ajuns la limita pute-
rilor și nu mai poți continua așa. Iar acum 
primești pe lângă dorința arzătoare de a scăpa 
de ceea ce te măcina noaptea și ziua, primești și 
suportul necesar pentru a rezolva toate proble-
mele de natură sentimentală sau sufletească.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Pregătește-te pentru situații care îți pot oferi 
emoții mari sau pentru clipe în care nu te vei 
mai putea ascunde după deget și vei fi nevoit 
să te justifici. Cu siguranță nu vorbim de o 
săptămână ușoară. Orice destăinuire pe care o 
faci în aceste zile îți poate elibera sufletul.  

 Pești 19.02 - 20.03 
Săptămâna care urmează poate înseamna mai 
mult decât ți-ai fi putut imagina. Este o perioa-
dă în care, vei reuși să ajungi mai aproape de 
sufletul celor dragi, a pretenilor și chiar a cole-
gilor de muncă. Deschiderea ta sufletească îi 
face pe mulți să te aprecieze la superlativ. 

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

Prima platformă de 
informare complexă din 
Europa, care se adresează 
femeilor cu fibrom uterin 
a fost lansată recent, de 
către dr. Rareș Nechifor, 
medic primar radiologie 
intervențională.  

Platforma www.fibroid-commu-
nity.com, vine în întâmpinarea ne-
voii de informare, educare și consi-
liere medicală și umană pe tema fi-
bromului uterin a tuturor femeilor. 
Aceasta se adresează celor două 
milioane de reprezentante ale se-
xului frumos din România care sunt 
diagnosticate cu fibrom uterin, cea 
mai frecventă tumoră a sistemului 
reproductiv feminin la nivel mondi-
al. Comunitatea creată de medicul 
Rareș Nechifor le oferă pacientelor 
posibilitatea de a primi sfaturi im-
portante de la medicii de specialita-
te, de a face schimb de informații, 
opinii cu foste paciente care s-au 
vindecat. Ginecologi, chirurgi, radi-
ologi intervenționiști, specialiști în 
imagitică, medicină de familie sau 
în probleme de fertilitate le oferă 
pacientelor consilierea necesară. 

A doua opinie  
contează 

Cât de importantă este aceas-
tă platformă pentru femeile din 
țara noastră? Concret, pacientele 
sunt ajutate să aibă acces la o in-
formare corectă și completă și, ul-
terior să beneficieze de tratamen-
tul cel mai potrivit pentru proble-
ma lor. „În România, sunt două mi-
lioane de femei cu fibrom uterin, 
un milion sunt simptomatice, adi-
că au dureri, sângerări abundente 
sau infertilitate și își caută sănăta-
tea și o soluție terapeutică accep-
tabilă. Jumătate dinte ele accep-
tă prima opinie primită de la me-
dic fără să-și cunoască alternati-
vele terapeutice. Majoritatea își pi-
erd uterul. Cealaltă jumătate de 
milion vor să cunoască mai mult, 
vor să știe ce alternative au și să 
poată alege. Există cel puțin trei 
soluții terapeutice principale (his-
terectomie, miomectomie și em-
bolizare) și alte trei terapii secun-
dare (hormonal, ablație, medicină 
alternativă). Practic nicio pacientă 
nu primește în cabinetul medical 
suficiente informații pentru a pu-
tea înțelege care dintre cele șase 
soluții este cea mai potrivită pen-
tru ea. Nu există niciun site care să 
prezinte în mod transparent, corect 
și complet toate aceste informații. 
Alegerea multor femei ajunge să 
fie un joc al norocului, al fricii sau 
al credinței. Este nevoie să creem 
ceva pentru toate aceste femei și 
așa s-a născut fibroid-community“, 
spune dr. Rareș Nechifor. 

Aveți încredere! 
Fibromul se tratează  

cu succes  
Peste 40% dintre femeile din 

întreaga lume au fibrom uterin. 
Deși este un diagnostic care spe-
rie reprezentantele sexului frumos 
de vârstă reproductivă, acesta poa-
te fi tratat fără a afecta feritilita-
tea. Tumora este una benign și nu 
se transformă în cancer. „Fibromul 
uterin nu este o boală gravă, ea se 
poate trata ușor și eficient fără să 
pierzi nimic din corp și din feminita-
te. În fiecare zi suntem întrebați de 
ce este atât de greu să fii informat 
despre alternative. De ce comuni-
carea cu medicii este atât de dificilă 
și trunchiată? Și ca răspuns am cre-
at această comunitate. În prezent, 
drumul fiecărei femei cu fibrom ute-
rin până la starea ei de sănătate es-
te un labirint complicat plin de în-
trebări, temeri și suferință. Ieșirea 
din labirint este uneori greu de gă-
sit și poate să țină de no-
roc. Comunitatea noas-
tră își dorește să fie 
un loc deschis, lu-
minos în mijlo-
cul acestui labi-
rint în care fie-
care femeie să 
găsească ușor 
informațiile de 
care are nevoie 
pentru a ieși din 
labirint mai ușor și 
mai ales acolo unde 
își dorește“, mai spune 
dr. Nechifor. 

Cele mai multe dintre fe-
meile care se confruntă cu aceas-
tă problemă de sănătate au între 
20 și 50 de ani. „Orice afecțiune se 
poate trata în prezent prin mai mul-
te soluții terapeutice ce nu aparțin 
obligatoriu aceleiași specialități me-
dicale. Acum este necesar să con-
struim canale de comunicare efici-

ente prin care pacientul să se co-
necteze la medici diferiți. Modelul 
propus, acela de dialog, de  inter-
disciplinaritate, de informare corec-
tă și completă, ideea de terapii al-
ternative și de libertatea de a ale-
ge îmi doresc să schimbe în timp 
situația actuală și să devină mo-
delul de funcționare al unui sistem 
medical modern, aflat cu adevă-
rat în slujba oamenilor“, adaugă dr. 
Rareș Nechifor. 

Românul cu cea mai 
mare experiență  

la nivel european în 
terapia fibromului 
Doctorul Rareș Nechifor es-

te medicul român cu cea mai ma-
re experiență la nivel european în 
terapia fibromului uterin prin em-
bolizare. Acesta a realizat peste 
10.000 de intervenții endovascula-

re prin proceduri minin-invazive, 
non-chirurgicale de Radi-

ologie Intervențională 
în România. Docto-

rul Nechifor este 
unul dintre pio-
nierii radiologiei 
intervenționale 
din Româ-
nia și mem-
bru fondator al 
Societății Româ-

ne de Neuroradi-
ologie și Radiolo-

gie Intervențională 
din România (2009), 

cu peste 20 de ani de 
experiență în domeniul medi-

cal. Comunitatea creată de el este 
prima comunitate din Europa a fe-
meilor cu fibrom uterin se dorește a 
fi un model de informare, educare 
și empatie pentru alte comunități de 
pacienți, cu alte probleme de sănă-
tate. 

ÎN ATENȚIA REPREZENTANTELOR SEXULUI FRUMOS! 

A fost lansată prima  
comunitate din Europa  
a femeilor cu fibrom uterin 


