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u Video-consulta]ia ini]ial\ de
chirurgie bariatric\ [i
metabolic\
u În osteoporoz\ sunt necesare
suplimente de vitamina D
u COVID-19: de ce se formeaz\
cheagurile de sânge, care duc
la forma grav\ a bolii
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Ghid pentru S\n\tate

Paginile Ghidului pentru s\n\tate sunt realizate
`n colaborare cu ARCADIA - SPITALE {I CENTRE MEDICALE
www.ziaruldeiasi.ro
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Dosar penal pentru Spitalul de la Le]cani

Procurorii se
`nvârt pe lâng\ ambasadorului
Promisiunile
american
la
spitalul mobil Ia[i: [osea [i
u Poli]ia ie[ean\ a solicitat documentele de atribuire [i
achizi]ie aferente Spitalului modular de la Le]cani u
investi]ie asumat\ de consiliile jude]ene Ia[i [i Neam],
unitatea a c\rei construc]ie a demarat `n perioada st\rii
de urgen]\ ar fi fost realizat\ prin `nc\lcarea mai multor
norme, anchetatorii urm=nd s\ stabileasc\ dac\
acestea sunt sau nu de ordin penal u pentru asta, au
deschis un dosar penal pentru abuz `n serviciu u
cercet\rile sunt efectuate „in rem“ u pagina 3
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Culmea incon[tien]ei:
Un ie[ean nu a respectat izolarea
[i a ie[it pe strad\ f\r\ masc\. A
fost amendat cu 5.000 de lei.
S\pt\mâna trecut\, jandarmii au
amendat peste 300 de ie[eni care
nu purtau masc\ de protec]ie în
locuri aglomerate.

SPORT
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Calificare jenant\:
Echipa U21 a României va juca
la Euro 2021 din Ungaria [i
Slovenia dup\ 1-1 (0-0) cu
Danemarca.

Sec]iile ATI, pline
p=n\ la refuz: 67
de oameni se lupt\
pentru via]\ u 2

Mar]i,
24 noiembrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10

u numai 4% dintre români ar investi la burs\ prin intermediul unui broker,
arat\ un studiu Reveal Marketing Research u pagina 5

Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 8ºC  Max. 9ºC  Max. 8ºC
 Min. 1ºC  Min. 3ºC  Min. 3ºC

Luni

 Max. 7ºC  Max. 7ºC  Max. 8ºC
 Min. 2ºC  Min. 1ºC  Min. 2ºC
Sursa: Accuweather.com

Ministrul S\n\t\]ii:
Acum este declicul
u „Dac\ nu vom face chiar acum adev\rata refom\
sanitar\, cred c\ vor mai trece zeci de ani ca s\ putem
schimba ceva“, spune Nelu T\taru u pagina 4

Un patron risc\ pu[c\ria
Pista Aeroportului
pentru c\ a refuzat s\ fac\
munc\ `n folosul comunit\]ii d\ prioritate unor
u b\rbatul a fost condamnat cu
suspendare, `ns\ a refuzat s\ presteze
munca `n folosul comunit\]ii u pagina 3

Atac la clasamentul FIFA
Sâmb\t\ Duminic\

u acestea ar urma s\ fac\
leg\tura cu magistrala Gdansk Constan]a, care trebuie s\
conecteze Marea Baltic\ de
Marea Neagr\ u citi]i `n pagina 2

Ia[ul se `ndreapt\ spre pragul
de infect\ri de 5 la mie. Sunt
anun]ate noi m\suri u 2

O treime dintre români ar p\stra
economiile într-un plic în [ifonier
Vremea probabil\ la Ia[i

cale ferat\

u Irlanda de Nord - România, în Liga Na]iunilor,
ultimul meci al fotbali[tilor tricolori din acest an
u meciul de la ora 21.45 este transmis la ProTV
u pagina 10

noi linii de gard\
la spitalul mobil

u pentru calea de aterizare/decolare,
inaugurat\ `n august 2014, `nc\ nu a fost
f\cut\ recep]ia oficial\ u consilierii
jude]eni se reunesc azi `n plen, dar nu
pentru a stabili recep]ia, ci pentru
extinderea activit\]ii medicale la
complexul modular de la Le]cani u 3

STUDIU: Coronavirusul a
ap\rut în Italia mai
devreme decât se credea
u practic, datele arat\ c\ SARS-CoV-2
era prezent `n ]ar\ din septembrie 2019,
cu luni bune `nainte de a fi depistat
primul caz de infec]ie u asta ar explica
a[a-zisa „explozie“ de cazuri din Italia,
din prim\vara acestui an u pagina 4

