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Luni 18 
27°C | 21°C
Soare, nori

Marți 19 
31°C | 16°C
Soare, nori

Miercuri 20 
33°C | 16°C
Soare, nori

Joi 21 
35°C | 19°C
Soare, nori

Vineri 22 
36°C | 21°C
Soare, nori

Sâmbătă 23 
39°C | 22°C
Soare

Duminică 24 
39°C | 22°C
Soare, nori

18 - 24 iulie 2022
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Ai putea primi un bonus sau o primă de la an-
gajator drept recompensă pentru unele succe-
se recente. Totuși, indicat ar fi să te limitezi la 
cheltuielile care sunt o prioritate pentru aceste 
zile. Așteaptă-te la termene limită reduse și 
sarcini care nu figurează-n fișa postului tău. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Nu te opri din a-ți spune părerile. Acesta este 
momentul oportun pentru a obține tot ceea ce-ți 
dorești, în ciuda tensiunii la care ești supus. Ten-
siuni puternice vor fi în special la job, așa că nu 
fi surprins dacă lucrurile devin puțin mai încinse 
decât te-ai obișnuit. Faci descoperiri incredibile. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Fluctuațiile emoționale sunt accentuate, de 
aceea ar fi bine să abordezi totul cu răbdare și 
încredere că lucrurile se desfășoară numai în 
favoarea ta. Se deschide o nouă etapă de 
viață, bazată pe valori și principii morale noi, 
care te vor conduce spre orizonturi deosebite.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Se conturează o etapă nouă. Treburile gospo dă-
rești le poți desfășura ușor și cu plăcere, iar 
membrii familiei te vor susține în tot ce dorești să 
întreprinzi. Emotivitatea este accentuată, de ace-
ea fii prudent și evită deciziile majore sau semna-
rea documentelor care te implică pe termen lung.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Foarte bine aspectat este segmentul financiar. 
Se conturează îmbunătățiri financiare prin acti-
vitatea desfășurată la locul de muncă, astfel că 
poți primi bani, cadouri deosebite sau favoruri 
de tot felul. Trasează-ți planuri de investiții și 
cheltuieli, dar pune și ceva bani deoparte. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Partenerul de viață va rămâne surprins de gestul 
pe care îl vei face în această săptămână. Se pare 
că te gândești să evadezi într-o mică excursie și 
vei alege destinația sa preferată. Ar fi bine să ai 
grijă la felul în care îți faci bagajul. Entuziasmul 
te-ar putea determina să uiți ceva important.

 Balanță 22.09 - 22.10  
Ai multe planuri de dus la capăt și numai în 
echipă poți rezolva totul la timp. La serviciu, se 
anunță o săptămână complicată în care șefii îți 
alocă sarcini suplimentare. Dar asta se întâmplă 
deoarece, ei au încredere în seriozitatea și ca-
pacitatea ta.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Dacă oamenii insistă să obțină lucruri în felul 
lor, ar trebui să-i lași. Lupta nu va duce la nimic 
bun. Acest tip de reacție va provoca mai multă 
tensiune între tine și persoana implicată. Abor-
darea situației cu o atitudine ostilă va avea ca 
rezultat probabil doar o pierdere de timp.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Norii s-au ridicat în cele din urmă și ar trebui să 
poți vedea din nou clar. Vei găsi oameni care ar 
putea să rămână alături de tine mai mult decât de 
obicei. Ar trebui să faci același lucru. Argumentele 
ar putea fi în mod special incitante, iar faptele in-
teresante. Primești vești de la o altă persoană.  

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Fii mai curajos decât de obicei! Asumă-ți riscuri 
și arată-le celorlalți că ai puterea de a realiza ce-
va. Există un sentiment de neliniște. Dar această 
energie te încurajează să te ridici și să mergi mai 
departe. Inițiază ceva, mai degrabă decât să 
aștepți ca altcineva să preia conducerea.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Pune în aplicare planurile pe care le-ai încurajat în 
ultimele săptămâni. Urcă-te pe scaunul șoferului 
și preia controlul. După cum faci, e posibil să fie 
nevoie să ridici puțin bariera mentală. Oamenii ar 
putea fi oarecum abrazivi, iar natura ta sensibilă 
e susceptibilă la comentarii grave.

 Pești 19.02 - 20.03 
Încearcă să cauți libertate și experiențe noi. 
Acum e momentul să-ți întinzi aripile pentru a 
explora. Ceva sau cineva poate lucra pentru a te 
reține emoțional. O forță opusă este promovarea 
războiului în timp ce insiști să păstrezi lucrurile 
pașnice. Fii mai clar în acțiuni.

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

Este cunoscut faptul că, 
de-a lungul timpului, 
UNICEF România a făcut 
apel la toți factorii de 
decizie pentru a face din 
imunizarea de rutină 
o prioritate pentru toți 
copiii din țara noastră. Din 
păcate, marți, pe 12 iulie, 
reprezentanții Societății 
Naționale de Medicină a 
Familiei (SNMF) au atras 
atenția asupra pericolului 
întreruperii vaccinării 
copiilor la medicii de familie 
ca urmare a transferului 
datelor și punerii în 
funcțiune a noului Registru 
Electronic Național de 
Vaccinare (RENV).

Medicii de familie spun că au 
ajuns în situația în care nu mai pot 
derula campaniile de imunizare la 
copii. Mai mult, vaccinările pe ca-
re le-au făcut în ultima săptămână 
riscă să conțină erori de înregistra-
re. Potrivit SNMF, problema o con-
stituie imposibilitatea de a intro-
duce în sistem vaccinurile efectua-
te curent și faptul că nu s-a prelu-
at în unele cazuri istoricul vaccinal 
al copiilor. „În data de 1 iulie 2022 
a fost închis RENV copii, cel în ca-
re se înregistrau de ani de zile toa-
te vaccinările copiilor, începând cu 
cele făcute în maternitate. Conform 
HG 697/2022, începând cu data de 
1 iulie 2022, toate vaccinurile efec-
tuate urmează să fie înregistrate 
în noul RENV, cel care a fost folo-
sit în contextul vaccinării împotriva  
COVID-19“, informează SNMF.

Medicii nu mai pot 
justifica în fața 

autorităților că au 
folosit vaccinurile
Sursa citată reamintește că 

SNMF a salutat ideea de unificare 
a celor două registre, dar proble-
mele au apărut în momentul în ca-
re acest demers a fost pus în prac-
tică. Medici de familie au consta-
tat cu această ocazie că a dispărut 
istoricul de vaccinare pentru foar-
te mulți copii, istoric care exista în  
RENV copii, și că nu mai pot înregis-
tra noile vaccinuri pe care le efectu-
ează în cabinet în lipsa acestui isto-
ric. „Imposibilitatea de a înregistra 
vaccinul administrat unui copil duce 
la lipsa dovezii oficiale că acel vac-
cin a fost efectuat. Practic, din per-
spectiva autorităților, un copil care 
nu are un vaccinul înregistrat nu es-
te vaccinat. Pe de altă parte, dacă 

oficial un medic nu poate înregistra 
un vaccin, nu poate justifica în fața 
autorităților că a folosit respectivul 
vaccin, rămâne cu el pe stoc și nu 
mai poate solicita alte doze de vac-
cin. Medicii de familie se află acum 
în situația de a nu putea derula 
campaniile de imunizare, iar vacci-
nările făcute în această ultimă săp-
tămână riscă să conțină erori de în-
registrare“, se arată într-un comu-
nicat al Societății Naționale de Me-
dicină a Familiei.  

„Imunizarea este 
cea mai importantă 

intervenție de sănătate 
publică”

Reprezentanții UNICEF 
ne atenționează asupra 
faptului că pandemia 
de COVID-19 ne-a 
reamintit de pute-
rea pe care vac-
cinurile o au pen-
tru a menține lu-
mea mai sănătoa-
să. În acest con-
text, ei sublinia-
ză nevoia de vac-
cinare a copiilor, ex-
plicând că „fiecare co-
pil are dreptul să aibă ac-
ces la vacci nare“.“Imunizarea 
este cea mai importantă intervenție 
de sănătate publică din istorie. Vac-
cinurile salvează milioane de vieți în 

fiecare an, prevenind peste 20 de 
boli ce pot fi fatale, ajutând oame-
nii de toate vârstele să trăiască mai 
mult și să fie mai sănătoși. Vacci-
nurile funcționează și ne aduc mai 
aproape unii de ceilalți“, explică 
Pieter Bult, reprezentantul UNICEF 
în România. 

Epidemia de rujeolă  
din 2016, cauzată de 

lipsa vaccinării 
Potrivit estimărilor Organizației 

Mondiale a Sănătății și ale UNICEF, 
în ultimii ani, situația în țara noas-
tră în ceea ce privește vaccinarea, 
se prezintă astfel:

 în 2019, acoperirea vaccinu-
lui BCG (împotriva tuberculozei) era 
de 96%, în scădere de la 99% cu 
un deceniu înainte, în 2009;

 vaccinul DTP1 (împotriva 
difteriei, tusei convulsive și teta-
nosului) avea o acoperire de 94% 
în 2019, mai scăzută decât cea de 
99% estimată cu două decenii an-
terior;

 acoperirea vaccinului DTP3 
era de 88% în 2019, față de 99% 
în 2000;

 imunizarea împotriva rujeo-
lei a coborât la 90% în 2019, de la 
valoarea de 98% în 2000 – pentru 
prima doză și la 76% pentru cea de 

a doua doză.
Potrivit datelor pu-

blicate de Institutul 
Național de Să-

nătate Publică, 
din anul 2016 
de când a în-
ceput epide-
mia de rujeolă 
și până în au-
gust 2020, au 

fost raportate 
20.204 cazuri 

de rujeolă și 64 
de decese din ca-

uza acestei boli. Ma-
rea majoritate a cazurilor 

s-au înregistrat la copii care nu fu-
seseră vaccinați anterior. 

MEDICII DE FAMILIE AVERTIZEAZĂ: 

 Transferul datelor și punerea în funcțiune a noului Registru Electronic Național de Vaccinare pune în pericol imunizarea copiilor 
 Pentru autorități, un copil care nu are vaccinul înregistrat nu este vaccinat

„Istoricul de vaccinare pentru 
foarte mulți copii a dispărut“


