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Ghid pentru S\n\tate

SUA aprob\ vaccinarea copiilor cu vârsta peste 12 ani

u De cele mai multe ori, hernia
inghinal\ trebuie operat\
u Sindromul de canal carpian –
afec]iune profesional\
u „Al\ptarea este dureroas\“.
TOP 10 mituri despre al\ptare
Paginile Ghidului pentru s\n\tate sunt realizate
`n colaborare cu ARCADIA - SPITALE {I CENTRE MEDICALE

Speciali[ti ie[eni: Avem [ansa de a
întrerupe un important lan] de infectare
2
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Ridica]i obloanele la
Prim\rie, dle Chirica!
Ave]i ceva de ascuns,
domnule primar?

ZIARUL
de azi
LOCAL

3

Dosarul „Zoiosu”:
Acuza]ii din dosarul „Zoiosu“
r\mân sub control judiciar.
Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie
a luat ieri în discu]ie
contesta]iile depuse de DIICOT
Ia[i [i de inculpa]i în dosarul
referitor la construirea unui bloc
de locuin]e în locul unei
pensiuni.

LOCAL

3

Mo[tenitorii mor
a[teptând desp\gubiri:
Cu legea în bra]e, fo[tii
proprietari mor pân\ s\-[i vad\
drepturile confirmate.

LOCAL

3

Profesorul care cerea
poze nud de la minore
s-a autosuspendat:
Cadrul didactic de la Colegiul
„Octav B\ncil\“, recent
condamnat pentru tentativ\ de
pornografie infantil\, [i-a depus
`n cursul zilei de ieri solicitarea
de suspendare a activit\]ii
didactice.

u „Ziarul de Ia[i“ solicit\ municipalit\]ii publicarea contractelor
`ncheiate pe bani publici, sumele [i numele celor care le-au primit
u `ntr-o ampl\ analiz\ realizat\ s\pt\m=na trecut\, am ar\tat cum
apar aceste sume `n inform\ri zilnice, la alte prim\rii din ]ar\ u
contribuabilii au dreptul s\ [tie cum le sunt cheltui]i banii u exact
cum o asocia]ie de proprietari pune la dispozi]ia locatarilor toate
facturile lunare, a[a ar fi normal s\ procedeze [i municipalitatea u
`n domeniul urbanismului, prim\ria ar trebui s\ publice toate actele
emise (certificate, autoriza]ii) cu nume [i prenume u pagina 2

Nota de plat\ pentru
dezm\]ul de la {coala
Popular\ de Art\
u controlul a scos la iveal\ dou\
contracte de servicii de contabilitate
`ncheiate pe ochi frumo[i, care `ns\ nu au
trecut prin Consiliul de Administra]ie [i
nici nu se g\sesc la sediul [colii u c=t
prive[te activitatea didactic\, gratuit\]ile
vor disp\rea, iar admiterea la cursuri va fi
pe baz\ de examen u pagina 3

Miercuri

Joi

Vineri

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

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 23ºC  Max. 22ºC  Max. 21ºC
 Min. 12ºC  Min. 13ºC  Min. 12ºC
Sursa: Accuweather.com

u fata `[i pierduse tat\l `n urm\ cu
7 ani, iar mama ei se rec\s\torise
[i se mutase `n alt sat u 3

{eful CJ, mai atent la
cine intr\ pe poarta
spitalului mobil decât
la viitorul complexului

Costel Alexe [i Vlad Baba

u cercetarea arat\ c\ anticorpii r\mân în organism, indiferent
de gravitatea bolii, de vârsta pacien]ilor sau de prezen]a unor
patologii prealabile u pacien]ii care nu produc anticorpi în
prima s\pt\mân\ dup\ infectare risc\ s\ dezvolte formele mai
grave ale bolii u pagina 4

 Max. 16ºC  Max. 17ºC  Max. 21ºC
 Min. 10ºC  Min. 9ºC  Min. 10ºC

Tragedie: o copil\
de 17 ani s-a
sp=nzurat de un
nuc, l=ng\ casa
unde a crescut

u un nou control la Le]cani a identificat c=]i
oameni au intrat `n complexul `nchis de patru luni,
pentru „lucr\ri de mentenan]\” u `n schimb,
decontarea din fonduri europene r\m=ne incert\,
iar destina]ia spitalului modular dup\ pandemie
este `n continuare necunoscut\ u pagina 2

Studiu: Anticorpii
împotriva COVID-19
dureaz\ cel pu]in 8 luni

Vremea probabil\ la Ia[i

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Efervescen]a de pe pia]a
imobiliar\ din jude]ul Ia[i
s-a mai temperat
u `n luna aprilie s-a `nregistrat o sc\dere a tranzac]iilor imobiliare fa]\ de luna
precedent\ de 7% u totu[i, `n primele trei luni din acest an au fost `nregistrate
v=nz\ri cu 80% mai mari fa]\ de perioada similar\ a anului trecut u trebuie
men]ionat c\ `n primul trimestru din 2020 situa]ia nu a fost `ns\ favorabil\ din
cauza izbucnirii pandemiei de coronavirus u Pagina 5

Aproape 5.000 de
ie[eni s-au vaccinat
`ntr-o singur\ zi u 2

Atac armat cu 11 mor]i
la o [coal\ din Rusia,
majoritatea elevi

Activele fondurilor de
pensii private obligatorii
au crescut cu o treime u 5

u motivul atacului nu este momentan
cunoscut u citi]i `n pagina 4

Constrân[i
s\ ia [ase
puncte
u Poli trebuie s\
c=[tige ultimele dou\
meciuri din play-out
pentru a spera la
baraj u pagina 10

