Ghid pentru S\n\tate

Cei mai iu]i trei ardei din
lume, expu[i `n aceste zile
la Gr\dina Botanic\ Ia[i

u Virozele de sezon [i copiii
u Medicii de familie vor trata cazurile
u[oare [i medii de Covid-19
u Bacteriile pot „rescrie“ regulile
evolu]iei pentru a dezvolta rezisten]a
la antibiotice
u Abuzul de dezinfectan]i poate
produce alergii severe

Paginile Ghidului pentru s\n\tate sunt realizate
`n colaborare cu ARCADIA - SPITALE {I CENTRE MEDICALE

3
www.ziaruldeiasi.ro

1 0 PA G I N I - 3 L E I

A

B

O

N

A

M

EN

T

M I E R C U R I , 28 OCTOMBRIE 2020, NR. 248 (8912)

paginile
7-8

Pre[edinte: Alexandru Låzescu

Adresa redac]iei:

Ia[i, Bd. Nicolae Iorga nr. 35 Telefon: 0232.271.271 Whatsapp: 0734.ZIARUL

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Urni]i autorit\]ile din loc!
Ast\zi, dezbatere inedit\ la
Ia[i: utilitatea c\ilor ferate

Iat\ sta]iile [i
Nu v\ primim
traseul
trenului
E dramatic Nu
avem locuri metropolitan!
Ziua de care ne temeam, cea `n care
cei ce au nevoie de oxigen nu vor
g\si loc `n spital, pare s\ fi sosit deja

.

„

.

“

u acesta este r\spunsul pe care `l primesc
de la spitalele din Ia[i medicii din jude]ele
vecine care caut\ cu disperare un pat liber
ATI pentru pacien]i `n stare grav\ u asear\ la
`nchiderea edi]iei un singur loc era disponibil
`n tot Ia[ul la terapie intensiv\ Covid u de
ieri, Ia[ul nu mai prime[te niciun infectat din
afara jude]ului u Citi]i `n pagina 2
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Amenzi pentru masc\:
Razie - peste 100 de ie[eni au
fost sanc]iona]i de c\tre poli]i[ti
în urma unei razii prin jude].
Cele mai multe amenzi au fost
date celor care nu respect\
m\surile anticovid.
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Cazuri disperate: Situa]ii
absolut critice - Bucure[tiul
trimite dou\ cazuri la Ia[i.
Pacien]ii au ajuns `nainte ca Ia[ul
s\ se `nchid\ medical.

u o nou\ dezbatere va avea loc `n aceast\ sear\ la Ia[i, dup\ cea din august, pe o tem\ pe
c=t de captivant\, pe at=t de folositoare u este vorba de viitorul tren metropolitan din Ia[i [i
din zona limitrof\, de la Holboca-Criste[ti p=n\ la Podu Iloaiei [i B=rnova-Ciurea u
numeroase ora[e europene similare Ia[ului au dezvoltat astfel de mijloace de transport local,
folosind infrastructura feroviar\ existent\ [i neexploatat\ la maximum de poten]ial u unde a
r\mas dezbaterea, care sunt traseele [i sta]iile propuse [i ce se va discuta ast\zi? u Pag. 2

Agentul de paz\ de la spital s-a `mb\tat Raed Arafat:
Intr\m deja
`n post [i a s\rit cu cu]itul la cadre.
în logica
Culmea: acum tot spitalul e bun de plat\
medicinei
u invoc=nd comportamentul nepotrivit al unor agen]i
de paz\, Spitalul de Boli Infec]ioase a reziliat contractul
cu firma de paz\, `ns\ a pierdut `n prim\ instan]\ u
sentin]a judec\torilor a fost luat\ `n condi]iile `n care
chiar ei admit, `n motivare, c\ unul dintre paznici s-a
`mb\tat `n post, „a distrus u[a de la cabina de paz\ a
spitalului, a spart geamul, a provocat scandal [i a
amenin]at cu cu]itul doi brancardieri“ u Pagina 3

Vremea probabil\ la Ia[i

de dezastre
u „Se poate ajunge [i la 100 de
cazuri zilnic la ATI!“, avertizeaz\
secretarul de stat u pentru prima
dat\ de la `nceputul pandemiei,
ieri au fost raportate peste 100 de
decese `n 24 de ore u Pagina 4

3,5 hectare cu hale de produc]ie pe „Drumul Ho]ilor“
u nu mai pu]in de 20 de proiecte urbanistice au fost publicate `n ultimele zile pe site-ul
Prim\riei, dup\ mai bine de o lun\ de pauz\ u ce cuprind acestea? u Pe larg, `n pagina 5

Mar]i,
3 noiembrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 17ºC  Max. 16ºC  Max. 13ºC
 Min. 10ºC  Min. 9ºC  Min. 7ºC

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 11ºC  Max. 11ºC  Max. 12ºC
 Min. 7ºC  Min. 6ºC  Min. 6ºC
Sursa: Accuweather.com

Dep\[ire incon[tient\ pe o cea]\ Fostul ministru
de s-o tai cu cu]itul, la Le]cani: B\nicioiu, `nc\
pasagera din dreapta, f\r\
deputat de Ia[i,
centur\, `ntre via]\ [i moarte
a r\mas ieri
O femeie se zbate între via]\ [i moarte în
urma unui accident rutier grav care a avut loc
ieri-diminea]\ la intrarea în Le]cani. Accidentul
a avut loc în jurul orei 6.30, pe o cea]\ dens\.
{oferul unui autoturism Volkswagen a încercat
o dep\[ire riscant\ a unui autotren. u 3

f\r\ imunitate
u el este acuzat de DNA c\ a luat
mit\ aproximativ 800.000 de euro,
bani lega]i de contracte din
domeniul medical u Pagina 4

Rocada mare la USAMV Ia[i:
prima tur\ de studen]i pleac\
acas\, `n locul lor vin s\ se
cazeze cei care au înv\]at
p=n\ acum online u Pagina 3

