Se vor putea sau nu deschide [colile
`n jude]: ce spun infec]ioni[tii ie[eni?
u „Testarea tuturor, elevi [i profesori, obligatorie `nainte“, spune medicul
Carmen Dorob\] u ce `ngrijor\ri are [i managerul de la Pneumo? u 2
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Ghid pentru S\n\tate

paginile
7-8

u Incontinen]a urinar\ la copii
u M\surile instituite în contextul
pandemiei SARS-COV-2 se
men]in pân\ la 31 martie
u Îngrijirile paliative î[i propun
cre[terea calit\]ii vie]ii
pacientului [i a familiei acestuia

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

www.ziaruldeiasi.ro
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Francezii arat\ cu degetul
procesele cu CET gestionate
prost de Prim\rie, primarul
invoc\ `nc\lzirea planetei

De ce pleac\
Ivermectina `n Covid:
adev\ruri [i fabula]ie Veolia [i cum
ne afecteaz\?
Controversa medical\ a momentului: analiz\
a speciali[tilor consulta]i de „Ziarul de Ia[i“

u declara]iile unui medic rom=n din SUA prezentate luni
seara la un post TV par s\ fi provocat o anume isterie `n
toat\ ]ara, inclusiv la Ia[i u practic, farmaciile pentru
animale au fost luate cu asalt de sute de ie[eni, to]i
dorind s\ cumpere „medicamentul minune“ u medicul
spunea c\ trateaz\ cu succes la Las Vegas pacien]i cu
Covid folosind un medicament de uz veterinar:
Ivermectin\ u farmaci[tii [i speciali[tii ie[eni consulta]i
de noi sunt `ns\ categorici, nerecomand=nd deloc
folosirea la om u decanul de la Medicin\ Veterinar\ este
tran[ant: „Exist\ risc de [oc anafilactic“ u Opiniile [i
argumentele speciali[tilor ie[eni, pe larg, `n pagina 3

Vaccinare, f\r\ vaccinuri: Zeci de
mii de beneficiari, reprograma]i
u persoanele care ar fi trebuit s\ primeasc\ prima doz\ de vaccin anti-COVID
din 28 ianuarie vor fi reprogramate u practic, cei programa]i în perioada 28
ianuarie - 11 februarie se transfer\10 zile mai târziu u Citi]i `n pagina 4

Cu toporul `n
Sindicatele protesteaz\: nu accept\
reducerea orelor de nespecialitate `n licee trafic, la Ia[i

ZIARUL
de azi
MEDICAL

7

Gras [i s\n\tos? Studiul
care doboar\ un mit. Cu to]ii am
auzit oameni supraponderali sau
gra[i care spun c\ sunt s\n\to[i
tun, pentru c\ fac mi[care. Dar e
posibil s\ fii gras [i s\n\tos în
acela[i timp? Ei bine, un nou
studiu face lumin\!

EXTERN
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Germania se `nchide:

u argumentul ministrul Educa]iei este `ns\ c\ trebuie s\ ne
centr\m pe interesul elevului, [i nu pe cel al nevoii angaja]ilor
de a avea catedre u un exemplu de prevedere nou\: la colegiile
tehnice s\ fie mai pu]ine ore de istorie sau geografie, [i mai
multe materii aplicate u ce spun `ns\ sindicali[tii? u Pagina 2

Le-au promis joburi de chelneri]e `n Europa, dar au
ajuns prostituate. Judec\torii nu le-au crezut pe cuv=nt

Autorit\]ile vor s\ anuleze toate
zborurile interna]ionale.
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Programeaz\-]i un control gratuit
la inim\: iat\ adresa de e-mail la
care o po]i face!

Vremea probabil\ la Ia[i

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

u regl\ri de conturi `n traficul
din ora[ cu toporul [i
t=rn\copul: un atacat s-a
refugiat la „Pa[apoarte“, unde
doi indivizi, `narma]i cu aceste
scule, au intrat dup\ el [i
for]au u[ile u Cum s-a ajuns
la astfel de groz\vii? u Citi]i
articolul din pagina 3

u acuza]ii `n dosar, un b\rbat [i o femeie din Ia[i, au fost
achita]i de Tribunal u motivul invocat de judec\tori: nu sunt
suficiente probe, `n afar\ de declara]iile fetelor abuzate u
una dintre fetele din dosar, minor\ la data racol\rii, [i-a t\iat
venele dup\ prima sear\ de experien]\ ca prostituat\ u
abuzatorii au ademenit-o c\ va deveni buc\tar `n Grecia u 3

Control la inim\:

Mar]i,
2 februarie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4

u un comunicat sec [i intempestiv al operatorului de agent termic din Ia[i, f\cut
public ieri, i-a prins `n ofsaid pe [efii Prim\riei u Veolia a anun]at c\, din aprilie, se
va retrage din Ia[i deoarece merge an de an numai `n pierdere aici, cu subven]ii de la
firma mam\ din Cehia u prima reac]ie a primarului a fost s\ g\seasc\ solu]ii de
continuare a contractului, inclusiv prin scumpiri ale gigacaloriei u drept cauze,
Veolia a vorbit de chestiuni concrete, locale: migrarea clien]ilor din sistemul
centralizat, tarifele men]inute `n zona social\ pentru to]i, unele procese cu CET al
c\ror final poate periclita activitatea de furnizare u primarul vorbe[te `ns\ de alte
cauze, mai profunde [i cu pricini mai `ndep\rtate de Prim\rie: `nc\lzirea climatic\ a
planetei, care a adus ierni negeroase, [i schimb\rile legislative de la Bucure[ti, care
au mic[orat veniturile Veolia u ce urm\ri va avea decizia `n buzunarul ie[enilor? u 2

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 0ºC  Max. 0ºC  Max. 3ºC
 Min. -2ºC  Min. -5ºC  Min. -3ºC

Sâmb\t\

Duminic\

Luni

 Max. 4ºC  Max. 3ºC  Max. -1ºC
 Min. -1ºC  Min. -3ºC  Min. -6ºC
Sursa: Accuweather.com

Se ia sau nu coronavirusul de Un nou muzeu la
pe bani: ce cred rom=nii? u 5 Ia[i, `n Copou u 2

