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Luni 23 
21°C | 16°C
Soare, nori

Marți 24 
25°C | 12°C
Soare, nori

Miercuri 25 
29°C | 12°C
Soare, nori

Joi 26 
32°C | 14°C
Soare, ploaie

Vineri 27 
30°C | 17°C
Soare, nori

Sâmbătă 28 
30°C | 17°C
Soare, ploaie

Duminică 29  
19°C | 12°C
Soare, ploaie

23 - 29 mai 2022
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Poți fi sigur că ești nativul cel mai activ al zodi-
acului. Ai multă, multă, foarte mult de muncă, 
ce te aduce în pragul epuizării. Partea bună es-
te că efortul îți va fi răsplătit pe măsură, nu es-
te  exclusă o avansare în funcție. Anumite pro-
misiuni legate de bani îți vor da mari speranțe. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Începutul săptămânii îți aduce vești importante 
în privința carierei. Se întrevede o schimbare la 
locul de muncă sau chiar un nou job, mai satis-
făcător. Vei avea mai mult de lucru, dar și 
motivația ta va fi mai puternică. Nu-ți mai face 
atâtea griji în privința banilor! Vin zile bune.             

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Zilele care urmează sunt departe de a fi plictisi-
toare. Perioada începe cu o veste bună din par-
tea unui membru al familiei, posibil chiar 
anunțarea vizitei acestei persoane dragi inimii ta-
le pe care nu ai mai văzut-o de multă vreme. La 
serviciu, emoții de bucurie îți vor ridica tonusul.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Când te plictisești, începi să mănânci. Săptămâna 
aceasta s-ar putea sfârși cu ceva kilograme în 
plus. Deși, îți revin numeroase atri buții, atât la 
job cât și acasă, vei fi deosebit de inactiv și doar 
ceva cu totul și cu totul deosebit, sau presant, te 
va scoate din amorțeala cotidiană.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Următoarele zile vor fi cam dificile în privința 
gestionării bugetului. Vei face multe cheltuieli 
inutile, îți vei promite mereu că e ultima dată, 
apoi vei cădea pradă primei tentații. Ai grijă! În 
viitorul apropiat vei avea nevoie de niște econo-
mii așa că, fii mai chibzuit cu banii. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Săptămâna va fi plină de schimbări și aventuri, 
iar acest lucru îți va plăcea. Emoții legate de 
școală sau serviciu îți vor da un surplus de adre-
nalină, care te face mai eficient. În privința bani-
lor, nu vei avea prea multe surprize, dar vei fi 
tentat să cheltuiești fără măsură. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
La tine, începutul săptămânii se caracterizează 
printr-o lipsă totală de chef de muncă, stare ca-
re va fi alimentată și de anumite tensiuni în 
relația cu superiorii ierarhici. Conform firii tale 
închise, vei afișa o atitudine pasivă și, sub nicio 
formă, nu vei avea chef de discuții aprinse.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Toată săptămâna vei trăi cu impresia că cei din 
jur îți ascund ceva. Comportamentul celor 
apropiați te va contraria și ți se va părea că ori-
ce vorbă conține o aluzie. Ar fi bine să fii des-
chis și să pui problema direct, pentru că sunt 
șanse mari să descoperi că n-ai fost paranoic.        

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Faci ce faci și reușești să-ți complici viața amoroa-
să. Dacă încă nu ai o relație, sunt șanse mari ca 
demersurile tale în această direcție să eșueze, 
dar vei rămâne cu amintirea câtorva senzații tari. 
O problemă legată de locuință se va rezolva, dar 
nu fără ceva discuții contradictorii. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Urmează o săptămână stresantă pentru tine, 
sub aspectul profesiei și al studiilor. Dacă ai de 
susținut teste, evaluări, ești vizat în mod special. 
Cu toată organizarea ta impecabilă, tot vei avea 
parte de unele probleme. Mai apar și niște chel-
tuieli neprevăzute care-ți îngreunează planurile.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Vei începe săptămâna cu elan. O discuție legată 
de profesie se va finaliza așa cum îți dorești. 
Capacitățile tale de negociere și persuasiune sunt 
foarte ridicate în aceste zile, așa că, ar fi bine să 
profiți și să pui acum pe tapet toate problemele 
care trebuie analizate.

 Pești 19.02 - 20.03 
Vei avea o săptămână neplăcută sub aspect fi-
nanciar. Problema nu va fi neapărat lipsa banilor, 
cât faptul că vei fi nevoit să te desparți repede de 
ei ca să-ți acoperi niște cheltuieli urgente, even-
tual datorii. Dar, curând, o ofertă profesională 
foarte bună îți va aduce câștiguri suplimentare. 

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

Numărul copiilor care suferă 
de emaciere severă (fenomen 
caraterizat printr-o slăbire 
pronunțată care apare în faza 
finală a bolilor cronice) era în 
creștere încă dinainte ca războiul 
din Ucraina să arunce lumea 
într-o criză alimentară mondială 
vertiginoasă, iar situația se 
înrăutățește, a avertizat UNICEF 
odată cu prezentarea noului 
raport privind situația copiilor. 
Raportul a fost dat publicității 
săptămâna trecută. 

Raportul intitulat “Emacierea 
severă: O urgență ignorată pri-
vind supraviețuirea copiilor” arată 
că, pe lângă nivelurile în creștere 
de emaciere severă în rândul copi-
ilor și a costurilor  ridicate ale tra-
tamentului vital, și finanțarea 
globală menită să salveze 
viețile copiilor care su-
feră de emaciere este 
amenințată. “Chiar și 
înainte ca războiul din 
Ucraina să pună presi-
une asupra securității 
alimentare în întreaga 
lume, conflictele, șocurile 
climatice și pandemia de 
COVID-19 afectau capacitatea 
familiilor de a-și hrăni copiii. Lumea 
se află într-un pericol iminent de 
a înregistra, în rândul copiilor, de-
cese și cazuri de emaciere care ar 
putea fi prevenite”, a spus Cathe-
rine Russell, directorul executiv al  
UNICEF, la prezentarea raportului.  

Doi din trei copii nu au 
acces la tratament deși 

sunt grav bolnavi 
Potrivit aceleiași surse, în pre-

zent, cel puțin 10 milioane de copii 

cu emaciere severă sau doi din trei 
copii nu au acces la cel mai eficient 
tratament împotriva emacierii, ali-
mentele terapeutice gata de utiliza-

re (RUTF). UNICEF avertizează 
că o combinație de șocuri 

globale pentru securita-
tea alimentară, prin-
tre care războiul din 
Ucraina, economii-
le care încă se mai 
luptă să se redrese-
ze în urma pande-

miei și condițiile per-
sistente de secetă în 

unele state, provoca-
te de schimbările climatice, 

creează condițiile pentru o creștere 
semnificativă a nivelurilor de emaci-
ere severă în toată lumea.

  
Alimentele care  

le-ar putea asigura 
supraviețuirea se tot 

scumpesc 
În același timp, costul alimen-

telor terapeutice gata de utilizare 
este previzionat a avansa cu 16% 
în următoarele șase luni din cauza 

creșterii bruște a costurilor materi-
ei prime, ceea ce poate genera un 
număr suplimentar de 600.000 de 
copii fără acces la tratamentul vi-
tal, având în vedere nivelurile ac-
tuale ale cheltuielilor. De aseme-
nea, se estimează că vor rămâne ri-
dicate costurile transporturilor și li-
vrărilor. “În fiecare an, pentru mi-
lioane de copii, aceste pliculețe cu 
alimente terapeutice fac diferența 
dintre viață și moarte. O creștere a 
prețurilor cu șaisprezece procente 
poate părea gestionabilă în contex-
tul global al piețelor alimentare, dar 
la capătul acestui lanț de aprovizio-
nare se află în așteptare disperată 
un copil subnutrit pentru care mi-
zele nu sunt deloc gestionabile”, a 
mai spus Catherine Russell. Emaci-
erea severă apare atunci când copiii 
sunt prea slabi pentru înălțimea lor, 
lucru care conduce la slăbirea sis-
temului imunitar. Aceasta este for-
ma de malnutriție cea mai rapidă, 
vizibilă și care pune în pericol viața. 
În întreaga lume, cel puțin 13,6 mi-
lioane de copii cu vârste sub cinci 
ani suferă de emaciere severă, ce-
ea ce duce la unu din cinci decese 
la această categorie de vârstă.  

Reprezentanții UNICEF încearcă 
să implice autoritățile din 
întreaga lume pentru a salva 
cât mai mulți copii de foamete. 
Pentru a ajunge la fiecare copil 
cu un tratament vital împotriva 
emacierii severe, UNICEF face 
apel către: guverne, pentru a 
spori ajutorul acordat luptei 
împotriva emacierii cu cel puțin 
59% mai mult decât nivelul AOD 
din 2019 pentru a ajunge la toți 
copiii care necesită tratament 
din 23 de state aflate în nevoie. 

Aceste state trebuie să inclu-
dă tratamentul împotriva emacierii 
infantile în schemele de finanțare 
pe termen lung pentru sănătate și 
dezvoltare, astfel încât toți copiii să 

beneficieze de programe de trata-
ment, nu doar cei din contexte de 
criză umanitară. 

Trebuie asigurate alocări buge-
tare pentru a aborda criza mondia-
lă a foametei, inclusiv alocări spe-
cifice dedicate intervențiilor alimen-

tare terapeutice pentru abordarea 
imediată a nevoilor copiilor care su-
feră de emaciere severă. 

Și, mai trebuie acordată pri-
oritate finanțării programelor îm-
potriva emacierii, pentru a asigu-
ra un ecosistem de sprijin divers, în 
creștere și viabil. 

“Suferința unui copil cauzată 
de emacierea severă nu își găsește 
justificare, în condițiile în care avem 
capacitatea de a preveni această 
situație. Dar avem la dispoziție un 
scurt răgaz prețios pentru a reac-
tiva eforturile internaționale pentru 
prevenirea, identificarea și tratarea 
malnutriției înainte ca situația pre-
cară să se înrăutățească mult mai 
mult”, a mai spus Catherine Russell, 
directorul executiv al UNICEF.  

Apel pentru salvarea copiilor care se zbat între viață și moarte 

UNICEF TRAGE SEMNALUL DE ALARMĂ!

“Suntem în pericol de a 
atinge niveluri catastrofale de 

malnutriție severă la copii” 


