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Hipospadiasul reprezintă deschiderea anormală a orificiului uretral pe faţa 
anterioară a penisului; astfel, un băieţel cu această malformaţie va urina prin-
tr-un orificiu situat mai jos – poziţionat oriunde până în perineu – și nu prin 
vârful penisului cum e în mod normal.
Hipospadiasul reprezintă o malformaţie congenitală.

De obicei, afecţiunea este observată încă de la naștere, de către medicul 
neonatolog, însă, dacă forma de hipospadias este una ușoară, poate fi trecută 
cu vederea în primele zile de viaţă, fiind observată ulterior fie de familie, fie de 
pediatru sau medicul de familie.

De regulă, copiii urinează prin alt loc decât prin vârful penisului, jetul de urină poate fi orientat în jos, astfel 
încât de multe ori pentru a evita să se ude, băieţeii urinează în poziţie șezândă. Pot avea penisul încurbat, iar 
prepuţul, pielea care acoperă de regulă glandul penian, este asimetrică, cu aspect inestetic.

Ce probleme poate cauza hipospadiasul?
Netratat, hipospadiasul poate avea implicaţii atât estetice, cât și funcţionale sau chiar psihologice, cu atât mai 
grave cu cât forma de hipospadias este una mai severă:
  copilul poate avea probleme la urinat după ce scapă de pampers, fiind obligat să urineze din șezut; acest 

lucru poate influenţa dezvoltarea lui psiho-socială;
  cu cât penisul este mai încurbat, cu atât crește riscul să îi fie afectată funcţia sexuală, dar și cea 

reproductivă;
  se pot considera sau pot fi priviţi chiar de alţi copii ca fiind diferiţi, lucru care poate avea un impact extrem 

de important la nivel emoţional.

Cum se tratează hipospadiasul?
Tratamentul hipospadiasului este chirurgical.
Indiferent de tehnica aleasă, scopurile care sunt urmărite în corecţia unui hipospadias sunt atât estetice, 
cât și funcţionale (crearea unui penis drept, simetric, cu aspect cât mai aproape de normal, cu un meat în 
vârful penisului, crearea unei uretre de lungime adecvată și calibru uniform, normalizarea jetului de urină și a 
erecţiilor), toate acestea ducând în final la creșterea încrederii în sine a copilului, viitor adult.
Vârsta ideală de corecţie este după 6 luni (6-18 luni) și până la intrarea în colectivitate.

Rezolvarea hipospadiasului presupune o operaţie complexă și diferită de la un caz la altul.
În momentul în care există un diagnostic de acest fel, este necesară o consultaţie de chirurgie și urologie 
pediatrică, care va stabili tipul și severitatea afecţiunii, precum și necesitatea și momentul optim al corecţiei 
chirurgicale. Pentru programări, aveţi la dispoziţie numărul 0232 920 – Call Center Arcadia.

Hipospadiasul la copii
Dr. Adnana Dina Jaramani Toma,  
Medic specialist Chirurgie Pediatrică, Arcadia
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Traista ciobanului
  

natură

 Infuzie din o lingură de herba uscată la 200 ml de apă clocotită; se infuzează 10 minute, 
se strecoară, se îndulceşte cu miere şi se beau 1-2 ceaiuri pe zi, cu 30 de minute înainte de 
mese, în cazul hemoragiilor nazale, stomacale şi intestinale.

 Infuzie concentrată din 10 g de herba uscată la 200 ml de apă clocotită; se infuzează 
10 minute, se strecoară, se îndulceşte cu miere şi se beau 4-5 linguri pe zi, în cazul hemo-
ragiilor uterine şi dismenoree, cu 6-10 zile înainte de apariţia ciclului menstrual. Se reco-
mandă o cura mai îndelungată în ateroscleroză, având proprietatea de a restabili presiunea 
sângelui atât la hipotensivi, cât şi la hipertensivi.

 Vin medicinal din 180 g de herba la 1 litru de vin alb; se pune la macerat 10 zile, se stre-
coară şi se ia câte o lingură la intervale de o oră contra hemoragiilor uterine şi intestinale 
şi la durerile de stomac.

 Macerat din amestec, în părţi egale, cu obligeana şi coada calului; se pun 2 linguri de 
amestec în 200 ml de apă rece, se lasă să macereze 8 ore şi se strecoară. Peste materialul 
rămas în vas după strecurare se toarnă un pahar cu apă clocotită, se infuzează 10 minute, 
se strecoară şi se amestecă cele 2 lichide. Se beau câte 100 ml pe zi, pentru a combate 
diareea şi dizenteria.

 Decoct din 4-5 g de planta uscată la 200 
ml de apă rece; se fierbe 5 minute, se lasă la 
infuzat 10 minute, se strecoară şi se iau câte 
3 linguri, de 3 ori pe zi, contra hemoragiilor 
(uterine, pulmonare şi stomacale), în litiaza 
renală şi ciclu menstrual cu sânge abundent.

 Tinctura din 200 g de herba uscată la 
500 ml de alcool de 40°; se pune într-o 
sticlă bine astupată şi se lasă la macerat 10 
zile. Se foloseşte la masarea pielii, de 3-4 
ori pe zi, în caz de atrofie musculară sau a 
membrelor.

 Băi de şezut sau spălături cu decoct 
călduţ pentru hemoroizi care sângerează.

 Cataplasme dintr-un pumn de herba 
proaspată înmuiată în apă fierbinte şi 
aplicate calde, în tifon, pe sâni inflamaţi şi 
dureroşi la femei care alăptează.

 Frunzele se pot consuma primavară 
în supe, salate, borşuri, piure sau ca 
umplutură la plăcinte (în amestec cu alte 
verdeţuri).

Sursa: herbalrom.ro





8 | februarie 2020|  | www.branche.ro

Alergie, intoleranţă sau 
iritaţie?
Autor: Dr. Madeleine Nechifor, medic primar dermato-venerologie, doctor în ştiinţe  
medicale, competenţa în dermatologie estetică şi chirurgicală

estetică

Vedem zilnic la consultaţie pacienţi, deopo-
trivă bărbaţi şi femei, cu aşa-zise “alergii“ 
misterioase, multiple, după ce au ingerat 

alimente nesănătoase, prea mult procesate, 
cu fel de fel de adaosuri chimice, suplimente 
nutritive "naturale" sau pacienţi care aplică pe 
piele produse cosmetice sau «leacuri băbeşti» 
dubioase.

Termenul de «alergie» este folosit abuziv pentru 
orice manifestare pe piele, pacienţii necunos-
când diferenţa între acestea. Manifestarile 
iniţiale pot fi asemănătoare şi chiar maladii 
dermatologice serioase, fără nicio legătură 
cu aceasta, sunt tratate şi etichetate de cǎtre 
medici din alte specialităţi decât dermatologia, 
ca fiind alergii. Adevărul este că majoritatea 
manifestărilor uşoare, trecătoare sunt iritaţii sau 
intoleranţe şi foarte multe se vindecă la simpla 
oprire a agentului declanşator sau cu tratament 
dermatologic lejer.

Această abundenţă de produse din jurul nostru 
nu respectă standardele necesare şi acţionează 
asupra pielii noastre prin caracteristici nedorite: 
pH prea mic sau prea mare (sunt prea acide 
sau prea alcaline), concentraţie necontrolată 

a substanţelor active, sunt prea detergente 
adică «usucă» prea tare pielea prin îndepăr-
tarea filmului normal de grăsimi al acesteia şi 
creează condiţiile de fragilitate cutanată pentru 
instalarea altor neplăceri (eczema uscată, 
accelerarea procesului de îmbătrânire, dermita 
de contact iritativă). Nu vă lăsaţi înşelaţi de afir-
maţia "testat dermatologic", în realitate foarte 
puţine sunt studiate şi le găsiţi în categoria 
"dermatocosmetice " în farmacii.

Bineînţeles că există în practică multe alergii 
cutanate, dar criteriile de diagnostic clinic şi de 
laborator sunt specifice şi o primă măsură este 
întotdeauna oprirea agentului declanşator. Din 
aceste considerente, fiţi prudenţi la ce produse 
folosiţi, din ce sursă provin şi mai ales feriţi copiii 
şi bătrânii, care au pielea mai fragilă, de produse 
dubioase!

Nu vǎ trataţi acasǎ cu creme cortizonice înainte 
de a veni la consultaţie pentru cǎ acestea vor 
masca simptomele şi medicul nu va putea pune 
un diagnostic corect.

Vă așteptăm la cabinetul nostru din strada 
Primǎverii (Policlinica Industrială) pentru a 
vă pune la dispoziție opțiuni de diagnostic și 
tratament pentru toate problemele estetice sau 
medicale care pot afecta pielea.

Cabinet Medical Individual de 
Dermatologie generală şi estetică
Iaşi, Bd. Primăverii, Nr. 4 (Policlinica 
Industrială) 
0745.604.935 | 0232 225 518|  
www.madeleine-nechifor.ro
facebook.com/drmadeleinenechiforiasi
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Depistarea bolilor metabolice 
rare în perioada neonatală
Dr. Kövecsi Diana Petra, Medic neonatolog Nova Vita Hospital Tîrgu-Mureș

Majoritatea copiilor vin pe lume 
sănătoși, însă există situaţii în 
care tulburările metabolice conge-

nitalepot afecta dezvoltarea normală a 
nou născutului și pot cauza tulburări fizice 
(insuficienţă renală, insuficienţă hepatică) 
și mentale iremediabile, în unele cazuri 
chiar deces.
Conform statisticilor, incidenţa unui defect 
congenital de natură metabolică, endocri-
nologică sau hematologică este de 1 la 3000-
4000 de nou născuţi.
Screeningul nou născuţilor pentru bolile 
metabolice a fost introdus prima dată în 
SUA în anii 1960 cu un program pentru 
diagnosticarea precoce a fenilcetonuriei.În 
România screeningul neonatal pentru feni-
lcetonurie și hipotiroidism congenital se 
realizează la nivel naţional în 5centre regio-
nale, activitate finanţată de către Ministerul 
Sănătăţii în cadrul ProgramuluiNaţional de 
Sănătate a Femeii și Copilului.
Screeningul vizează detectarea precoce a 
copiilor asimptomatici afectaţi de anumite 
boli, cu scopul de a stabili diagnosticul și de a 
aplica tratamentul adecvat pentru a preveni 
complicaţiile și sechelele ulterioare și 

pentru a asigura o mai bună calitate a vieţii.
În momentul de faţă se face un screening 
de rutină pentru fiecare nou născut pentru 
depistarea fenilcetonuriei (PKU) și hipo-
tiroidismului congenital.
În cazul nou născuţiilor cu istoric familial 
pozitiv este importantă efectuarea scre-
eningului metabolic extins, dar trebuie 
menţionat că un istoric familial negativ 
nu exclude cu siguranţă prezenţa unei boli 
metabolice rare.
Prezentarea clinică a bolii este de obicei 
nespecifică, dar poate apărea ca dismorfism, 
sepsis sau acidoză metabolică severă persis-
tentă.După tipul manifestării clinice, bolile 
metabolice congenitale se clasifică în trei 
grupe: eșecul de a produce sau rupe mole-
cule complexe (sdr. Smith-Lemli-Opitz, 
sdr. Zellweger), intoxicaţii (aminoacidemii, 
defectele ciclului ureei, acidemii organice, 
intoleranţă la carbohidraţi), insuficienţă 
energetică (boala de depozitare a glicoge-
nului, defecte ale gluconeogenezei, defectele 
de oxidare a grăsimilor, defectele metabo-
lismului piruvat).În cadrul screeningului 
metabolic extins pot fi detectate deficitele 
metabolice ale acizilor grași, ale acizilor 

nou născut



organici, ale aminoacizilor și alte disfuncţii 
metabolice.
Testele extinse se efectuează în materni-
tate, la cererea părinţilor până în a treia 
zi de viaţă, între 48 și 72 ore după naștere, 
însă nu mai devreme de 24 ore.Se recol-
tează căteva picături de sânge din călcâiul 
nou născutului și se depun pe un card, o 
hârtie de filtru. Proba este analizată în 
laborator, prin metodă specială Tandem 
Mass Spectrometry, împreună cu datele nou 
născutului (sexul, greutatea, data nașterii, 
data colectării sângelui și tipul alimenta-
ţiei). Unitatea medicală în care a fost recol-
tată proba va primi un rezultat în scris după 
câteva zile de la recoltare, părinţii fiind de 
asemenea anunţaţi direct. 
Un rezultat de screening nu reprezintă un 
diagnostic definitiv, dar este un indicator 
important. Dacă testul este pozitivbuletinul 
de analize va conţine recomandări supli-
mentare. În funcţie de tipul bolii depistate, 
se indică repetarea testului sau efectuarea 
altor teste complementare. Testul de confir-
mare poate cuprinde evaluare analitică 
specifică pentru a confirma nivelul ridicat 
detectat, studii funcţionale pentru a deter-
mina activitatea enzimatică și testare gene-
tică. În unele cazuri, o testare pozitivă poate 
implica și testarea altor membrii ai familiei. 
Dacă suspiciunea se confirmă, terapia poate 
fi iniţiată, îndeosebi prin dietă specială și/
sau prin administrare de medicamente.
Este important de reţinut că odată identifi-
cate, aceste afecţiuni pot fi tratate, înainte 
ca nou născutul să se îmbolnăvească. Astfel 
prin tratamentul precoce se poate preveni 
dezvoltarea bolii metabolice congenitale, 
apariţia complicaţiilor, respectiv se poate 
asigura o calitate mai bună a vieţii.
Testul de screening metabolic extins al nou 
născuţilor pentru detectarea timpurie a 
acestor tulburări poate exclude prezenţa 
deficitelor metabolice și poate preveni 
dezvoltarea unei boli cu complicaţii 
ireversibile.

“Nici un copil nu ar trebui să moară sau 
să sufere deficienţe atâta timp cât un test 

simplu de sânge poate preveni acest lucru.”
Dr. Robert Guthrie

CENTRUL MEDICAL NOVA VITA
Str. Liviu Rebreanu, nr. 29A,

Tîrgu Mureș, Jud. Mureș, România
0265.260.460; 0735.701.713

E-mail: receptie@nova-vita.ro
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Beneficiile logopediei 
speciale în tulburările 
de dezvoltare la copii
Autor: Iren A. IONIŢA - Manager Papillon Clinique, Bacău 
Str. Buciumului, Nr. 83A/2
0722.297.527
www.papillonclinique.ro

Tulburările de dezvoltare la copii au ca 
numitor comun dificultăţi semnificative 
în comunicare, acestea având multiple 

cauze:
• Absenţa limbajului verbal;
• Lipsa iniţiativei în a iniţia şi susţine o conver-
saţie, când este prezent limbajul verbal;
• Stereotipii verbale;
• Lipsa jocului simbolic şi a imaginaţiei în joc.

Când există tulburări de comunicare verbală 
şi non verbală sau de reciprocitate socială, 
cu siguranţă se întâlnesc comportamente şi 
interese stereotipe din nevoia firească a indivi-
dului de a-şi construi repere. În tulburările de 
dezvoltare şi de limbaj singurul remediu este 
terapia de recuperare care trebuie să vizeze 
dezvoltarea ariilor afectate dar şi construcţia 
legătulilor între toate ariile de dezvoltare 
pentru fiecare individ în parte.

Una dintre terapiile complexe cu care se 
intervine în recuperarea copilului cu tulbu-
rări de dezvoltare, indiferent de natura sa, 
este LOGOPEDIA, mai exact LOGOPEDIA 
SPECIALĂ. Aceasta are rolul de a construi 
conexiuni de logică şi gândire, de orientare 
spaţială şi temporală, de generalizare, de 
construire a imaginii de sine.

În cadrul protocolului de recuperare a 
copilului cu tulburări de dezvoltare şi/sau 
de limbaj, echipa PAPILLON CLINIQUE 

construieşte programe de intervenţie cu 
obiective individuale de dezvoltare şi beneficii 
măsurabile:
• coordonare oculo-motrică;
• conştientizarea schemei corporale şi rolul 
organelor de simţ;
• conştientizarea lateralităţii corporale şi a 
transferului lateralităţii;
• orientare spatial şi temporală;
• dezvoltarea memoriei;
• serialitatea (aşezarea lucrurilor într-o 
anumită ordine);
• dezvoltarea afectivităţii şi a relaţiei cu 
membrii familiei;
• dezvoltarea fizică şi motrică;
• dezvoltarea atenţiei şi a creativităţii.

Comunicarea copilului cu ceilalţi apare ca 
motivaţie interioară a nevoii de a aparţine şi de 
a împărtăşi. Ea reprezintă efectul dezvoltării 
capacităţii de autoreglare şi conştientizare a 
emoţiilor proprii şi a situaţiilor emoţionale. 
Evaluarea complex timpurie a tuturor ariilor 
de dezvoltare a copilului şi intervenţia tera-
peutică cu echipa multidisciplinară (cu echipa 
de specialişti) în recuperarea copilului cu 
tulburări de dezvoltare sunt condiţii obligatorii 
pentru a creea premisele dobândirii abilită-
ţilor necesare pentru o viaţă independent şi 
construirii imaginii de sine.

PAPILLON CLINIQUE pune pe primul loc 
echilibrul moţional al familiei!

sănătate
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Dansul aduce beneficii corpului și psihicului 
nostru, la absolut orice vârstă s-ar începe 
acest lucru. Din punct de vedere fizic, 

terapia prin dans ajută astfel: • previne și tratează 
anumite boli, fiind de ajutor în cazul diabetului 
zaharat, unele afecțiuni cardiovasculare, afec-
țiuni musculare, articulare și osoase, obezitate, 
tulburări psihice etc.; • ajută la întărirea oaselor 
și previne osteoporoză la femei; • ajută la ameli-
orarea sau prevenția unor afecțiuni articulare 
sau musculare; • arde caloriile și este “adjuvant” 
în reglarea glicemiei; • ajută la o cunoaștere mai 
bună a corpului; • ajută la încetinirea proceselor 
de îmbătrânire; • “odihnește” în sensul de rela-
xare și energizează; • ajută la digestie, prin stimu-
larea musculaturii trunchiului și crearea unui joc 
de presiuni care se transmit organelor digestive; 

• previne anemia prin stimularea producerii unei 
cantități mai mari de sânge în organism; • repre-
zintă un mod plăcut de a învață și exersa tehnici 
de respirație dar și de a efectua exerciții cardio; • 
intensifica reflexele și agilitatea mentală.
De cealaltă parte, dansul are și multiple bene-
ficii în ceea ce privește gestionarea eficientă 
a emoțiilor și a cognițiilor, și anume: • îmbună-
tățește funcția cognitivă și memoria la orice 
vârstă; • crește stima de sine; • eliberează 
emoții negative precum: furie, teama, ura etc.; 
• îmbunătățește comunicarea intrapersonală; • 
reprezintă una dintre cele mai bune metode de 
combatere a stresului, prevenind astfel multi-
plele boli care au la baza stresul; • reprezintă o 
terapie eficientă împotriva depresiei; • previne 
afecțiunile psihiatrice.

comunicare

Cum ne ajută dansul să scăpăm 
de presiunile vieţii?
Autor: Laura Maria Cojocaru, psiholog  www.lauramariacojocaru.ro



16 | februarie 2020|  | www.branche.ro

Pâine la dietă?
     Mariana Chelariu,  Nutriţie şi Dietetică
     Iaşi, Str. General Berthelot,  Nr. 4, Et. 2, Cam. 4, 
     0728.082.951
     www.marianachelariu.ro

„N
u mai mănânc pâine!” este una 
dintre afirmaţiile pe care le aud 
des în cabinet și principala măsură 

luată de cei mai mulţi oameni le iau atunci 
când doresc să scape de kilogramele în plus. 
De parcă pâinea ar fi dușmanul universal al 
siluetei, iar eliminarea ei ar provoca automat 
pierderea kilogramelor. 

Într-adevar, pâinea este un aliment bogat în 
calorii, dar nu are o valoare energetică mai 
mare decât oleaginoasele (alune, seminţe, 
etc), brânza, carnea grasă sau uleiul cel mai 
sănătos de măsline pe care îl consumăm. Nu 
este vorba de numărul de calorii, valoarea 
acestora variind între 230 și ușor peste 300 
pe suta de grame, în funcţie de compoziţie, 
mai calorică fiind pâinea cu seminţe. Pâinea 
poate contribui la creșterea în greutate atunci 
când este consumată în exces sau în asociere 
cu alte surse de glucide complexe cum sunt 
cartofii, fasolea, năutul, mazărea, orezul sau 
alte cereale. Ea reprezintă o combinaţie sănă-
toasă de glucide complexe (50%), protein și 
fibre. Asta înseamnă că dacă consume acest 
aliment vei primi energia de care ai nevoie, 
ce se va elibera treptat până la următoarea 
masă sau gustare, astfel încât cresc șansele 
să nu mai mănânci compensator sau să eviţi 

ronţăitul dintre mese, atât de dăunător func-
ţionării corecte a organismului.

Adevărata provocare este alegerea unei pâini 
de calitate, deoarece pâinea albă are calorii 
goale, fără nutrienţi (este lipsită de vitamine 
și minerale), în timp ce pâinea integral te 
ajută să slăbești sănătos și să-ţi încarci corpul 
cu nutrienţi de calitate. Cu alte cuvinte, cali-
tatea caloriilor face diferenţa. Apoi, cu cât 
lista ingredientelor și termenul de valabili-
tate sunt mai scurte, cu atât mai bine.
Pâinea albă este foarte săracă în substanţe 
hrănitoare, fiind, din cauza rafinării făinii, 
sărăcită de vitamine, săruri minerale și fibre. 
Acest tip de pâine ar trebui evitat, deoarece 
încurajează apariţia obezităţii și a sindro-
mului metabolic (diabet, hipertensiune), 
crește rapid nivelulul insulinei în corp, ceea 
ce provoacă foame la scurtă vreme după 
consum. 

Pâinea integrală este cea mai hrănitoare, 
păstrând toate principiile nutritive ale 
bobului de grâu - vitamine, minerale, fibre 
vegetale care asigură un tranzit intestinal 
mai bun, o scădere a riscului apariţiei diabe-
tului, boliilor cardiovasculare, bolilor diges-
tive. Chiar dacă ești la dietă de slăbire, poţi 
mânca pâine zilnic, cu condiţia să fie inte-
grală și să nu depășești 4 felii de pâine (100 g 
în total), repartizate astfel: 2 la micul dejun 
și 2 la prânz.
 
În cadrul unui stil de viaţă sănătos și echili-
brat pâinea merită să fie prezentă pe masă, cu 
atenţie la cantitate, calitate și contextual în 
care alegem să o consumăm.

nutriţie



SC MOLDOVA CONSTRUCT 

NORD SRL

ANGAJEAZĂ:

 personal spălătorie auto;

 muncitori calificaţi şi necalificaţi 

în domeniul construcţiilor;

OFERIM CAZARE ȘI SALARII 

MOTIVANTE!

Relaţii la 0374.461.955 sau 

0745.45.46.47
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SC SPRINT CAR SRL  

angazează:

Şofer autoutilitară

Manipulator covoare

Relaţii la sediul din  

Piaţa Doi Băieţi spre Dancu  

sau la telefon 0746.839.664
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Berbec 
(22 mar. - 21 apr.)
Ai nevoie de perioade de liniște 

și de solitudine, pentru a-ţi recâștiga 
claritatea mentală și echilibrul interior. 
Întoarcerea spre viaţa spirituală și practi-
carea unor metode de relaxare și de medi-
taţie sunt necesare în această perioadă atât 
de agitată și de solicitantă. Caută să găsești 
un echilibru între viaţa personală și cea 
profesională! De asemenea, se recomandă 
atenţie la modul în care înţelegi să îţi mani-
fești autoritatea, atât în plan personal, cât 
și în plan profesional.

Taur 
(22 apr. - 21 mai)
Anumite chestiuni ce ţin de planul 

profesional ori de un parteneriat ar putea 
să te frământe până la obsesie, așa că este 
imperios necesar să găsești o cale de a te 
detașa de ele. De asemenea, ar fi indicat să 
nu ignori frustrările acumulate și emoţiile 
negative, ci să încerci să te eliberezi de 
acestea făcând mai multă mișcare și/sau 
apelând la ședinţe de masaj, de reflexote-
rapie etc.

Gemeni 
(22 mai - 21 iun.)
În această perioadă, schimbarea 

radicală a stilului de viaţă ar fi o idee 
foarte bună. Nu ai nevoie să te confrunţi 
cu probleme grave de sănătate pentru a 
decide să mănânci mai sănătos, să faci mai 
multă mișcare și să renunţi la excese ori 
la eventuale dependenţe. Tranzitele lunii 
februarie 2020 te încurajează să apelezi la 
sprijin de specialitate dacă nu te descurci 
de unul singur, dar și să optezi pentru o cură 
de detoxifiere.

Rac 
(22 iun. - 21 iul.)
În ciuda zbuciumului relaţional, 

n-ar strica să faci un efort să îţi definești 
cât mai clar clar dorinţele, pentru a le 
putea pune apoi în echilibru cu ale celor-
lalţi. Caută o abordare mai curajoasă și 
mai sănătoasă, mai individualistă! Astfel 
vei putea să te detașezi de eventualele 
dependenţe emoţionale și de furtunile inte-
rioare care riscă să îţi afecteze și eficienţa 
profesională. 
 Leu 

(22 iul. - 21 aug.)
Este o perioadă în care ai posibi-

litatea să faci schimbări radicale în viaţa 
ta, să îţi schimbi stilul de viaţă. Fă-ţi un 
bilanţ al obiceiurilor nesănătoase – atât la 
nivel fizic, cât și emoţional – și începe să iei 
măsuri pentru a scăpa de ele. Începând din 
16 februarie, eastrolog.ro îţi recomandă 
să profiţi de tranzitul lui Marte prin casa 
sănătăţii pentru a-ţi reface tonusul fizic și 
pentru a-ţi recâștiga vigoarea făcând mai 
multă mișcare.

Fecioară 
(22 aug. - 21 sep.)
Nu stai deloc rău cu sănătatea în 

februarie 2020, iar după data de 19 este 
recomandat să ceri sfatul unor specia-
liști dacă dorești să îţi clarifici anumite 
probleme de sănătate mai vechi. În rest, 
pentru menţinerea unui tonus psihic bun, 
găsește-ţi timp pentru activităţi care să te 
bucure, care să te relaxeze, dar care să nu 
te coste prea mult, în cazul în care ai deja 
datorii sau dificultăţi materiale. Discută 
deschis cu persoana iubită despre nemul-
ţumirile fiecăruia și căutaţi împreună calea 
de mijloc! Profită de momentul de Lună 
Nouă pentru a-ţi relansa relaţia amoroasă!

Horoscop 
Sursa: eastrolog.ro
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Balanţă 
(22 sep. - 21 oct.)
Tranzitele din casa VI și Luna Nouă 

de la 23 februarie te pot ajuta să trăiești mai 
sănătos, să faci o schimbare importantă în 
stilul de viaţă sau să-ţi schimbi perspectiva 
asupra a ceea ce înseamnă să fii sănătos. 
După 17 februarie 2020 n-ar strica să-ţi 
revizuiești anumite convingeri mai vechi 
legate de sănătate și să acorzi mai multă 
atenţie și sufletului tău, nu doar fizicului. 
Eastrolog.ro îţi sugerează să-ţi reorganizezi 
activitatea sau programul de lucru și să-ţi 
revizuiești priorităţile.

Scorpion 
(22 oct. - 21 noi.)
Inspiraţia și creativitatea te pot 

duce departe și te pot ajuta să interacţi-
onezi mai ușor cu copiii (dacă ai), așa că 
n-ar strica să-ţi faci mai mult timp pentru 
ei. S-ar putea ivi ocazia să reiei legătura cu 
o persoană dragă cu care, poate, în trecut, 
ai fi vrut să ai o relaţie sentimentală, dar nu 
s-a concretizat nimic. Nu lăsa șansa să-ţi 
scape printre degete!

Săgetător 
(22 noi. - 21 dec.)
Familia îţi poate fi un sprijin 

important din punct de vedere emoţional, 
așa că nu ezita să te adresezi celor dragi. 
De asemenea, o împăcare cu părinţii ţi-ar 
putea aduce alinare sufletească, un senti-
ment de pace și de liniște, mai multă încre-
dere în viitor. Altfel, sănătatea nu îţi ridică 
mari probleme decât dacă te lași pradă 
exceselor, gesturilor necugetate, riscurilor 
nemăsurate și unui stil de viaţă dezordonat 
și prea intens.

Capricorn 
(22 dec. - 21 ian.)
În ceea ce privește sănătatea nu ai 

de ce te plânge în luna februarie. Cu Marte 
în Capricorn, te bucuri de rezistenţă și 
putere de muncă și ai o excelentă capacitate 
de recuperare. Dacă simţi nevoia de solitu-
dine, caută un colţișor din casă în care să 
te poţi retrage în liniște, din când în când. 
Găsește timp și pentru familie! Preia iniţi-
ativa și organizează o întâlnire cu părinţii 
sau cu oamenii de suflet pe care îi consideri 
o a doua familie.

Vărsător 
(22 ian. - 21 feb.)
E bine să fii mai discret în legă-

tură cu ceea ce dorești să faci în viitor și să 
încerci să-ţi faci ordine în gânduri, în idei, 
poate chiar în informaţiile pe care contezi. 
Starea de sănătate este mulţumitoare și 
beneficiezi de energia și inspiraţia nece-
sare pentru a-ţi contura mai bine obiecti-
vele pe termen mediu și lung, astfel încât să 
te simţi mai împlinit la nivel sufletesc.

Peşti 
(22 feb. - 21 mar.)
Contextul astral al lunii februarie 

te invită să îţi concentrezi energia spre 
ţeluri noi și spre reînnoire personală și 
profesională, mai ales după Luna Nouă de 
la 23 februarie. Energia acestei lunaţii te 
sprijină în schimbarea stilului de viaţă, în 
eficientizarea programului și în alegerea 
unui regim de viaţă mai sănătos. În ceea 
ce privește calculele financiare, stabilirea 
bugetului și dezvoltarea profesională, 
încearcă să privești lucrurile pe termen 
lung!

Februarie


