Ghid pentru S\n\tate
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Ghid de c\l\torie `n Europa:
r\spunsuri la cele mai frecvente
întreb\ri despre Covid-19 u 8

u Colesterolul crescut [i
afec]iunile asociate
u Prostatita poate fi provocat\ de
boli cu transmitere sexual\
u Remediul banal [i gratuit care
scade hipertensiunea arterial\
Paginile Ghidului pentru s\n\tate sunt realizate
`n colaborare cu ARCADIA - SPITALE {I CENTRE MEDICALE

www.ziaruldeiasi.ro
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Inventarul problemelor de pe traseu, pas cu pas:
autostrada va trece printre vilele din zona Breazu

Noul traseu A8:
modific\ri mari
`n jurul Ia[ului
u Consitrans, proiectantul tronsonului A8
din zona jude]ului Ia[i, a stabilit traseul final
al autostr\zii u acesta vine cu nout\]i
interesante fa]\ de variantele anterioare, cu
scopul de a evita unele zone protejate u va
afecta, `n schimb, unele zone `n curs de
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Frica medicilor: Medicii
se tem c\ vor fi acuza]i de
ucidere din culp\, de familiile
celor ce mor de alte boli. Ei cer
modificarea legisla]iei.
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Doza 3, ultima? Motivele
pentru care doza trei ar putea fi
ultima. Vaccinul pentru rujeol\
are efect pentru toat\ via]a.
Vaccinul pentru varicel\ ]ine [i
20 de ani. Atunci, de ce
presupunem c\ vom trebui s\
facem o doz\ de vaccin contra
Covid din [ase în [ase luni?
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Proces pe cai mari: Un
proces de circa 150 de hectare `n
Copou [i Ez\reni.

u peste 18.800 de noi cazuri [i peste 570 de
decese au fost raportate ieri, cel mai negru
bilan] de la `nceputul pandemiei u `ntr-o zi,
`n Rom=nia au murit de COVID de nou\ ori
mai mul]i oameni decât la incendiul
Colectiv u 10.000 de rom=ni vor fi r\pu[i de
boal\ `n urm\toarele dou\ s\pt\m=ni,
avertizeaz\ un expert u Citi]i `n pagina 4

„Salonul ATI“
din sufragerie
u medicii de familie semnaleaz\ un fenomen
ie[it din comun, tot mai des `nt=lnit `n
ultimele zile `n jude] u este vorba de pacien]i
confirma]i cu Covid 19, cu forme medii spre
grave, [i care `n mod normal ar necesita
spitalizare [i `n unele cazuri chiar asisten]\
ATI, dar care continu\ s\ r\m=n\ acas\
pentru c\ oricum nu sunt locuri `n spitale u
`n multe cazuri, sunt lua]i cu salvarea c=nd
starea lor este de-a dreptul grav\, `n pericol
vital u m\rturisirile unor medici de familie
din Ia[i `n acest context sunt de-a dreptul
cutremur\toare u „Momentan, este cea mai
grea perioad\. ~ns\ cred c\ greul de abia de
acum urmeaz\“, spune unul dintre ei u 2

Ventila]ie cu m=inile goale, `n UPU.
Mam\ [i fiic\ cu Covid, nevaccinate,
au murit una l=ng\ alta u Pagina 2

Crea]iile literare [i programele
religioase l-au scos pe
Nichita mai repede din pu[c\rie

Rom=nia devine
„cimitirul“ Europei

de azi
LOCAL

dezvoltare reziden]ial\ din proximitatea
ora[ului u una dintre principalele modific\ri
aduse de noul proiect: traseul din dreptul
municipiului, care trece prin partea de nord,
este mai aproape de ora[ dec=t traseul
anterior u de altfel, sectorul Ungheni Le]cani este [i cel mai complicat din `ntreg
traseul u „Construirea acestui sector va fi
costisitoare. În zona de nord a Ia[ului f\r\
tuneluri nu cred c\ reu[im“, spune ie[eanul
Adrian Cov\snianu, fost secretar de stat în
Ministerul Transporturilor u Am\nunte,
traseul complet, dar [i lista problemelor de
pe acesta, pe larg, `n pagina 2

O nou\ fa]\ `ngrozitoare a
crizei locurilor din spitalele Covid

u fostul primar al Ia[ului, condamnat `n procesul mitei din dosarul „Semafoarele inteligente“, a
fost eliberat ieri, prin sentin]a Tribunalului Boto[ani, acesta fiind `nchis `n penitenciarul din
localitate u eliberarea lui ar putea fi de scurt\ durat\: se apropie de final procesul „Amanta“, `n
care la instan]a inferioar\ a fost deja condamnat la peste 5 ani de `nchisoare cu executare u 3

Raport oficial: cum a gospod\rit Consiliul Jude]ean banii ie[enilor anul trecut?

Un iPhone de 7.109 lei a fost `nregistrat
de [efii jude]ului ca „domeniu public“
u inspectorii Cur]ii de Conturi au trecut în revist\ cheltuielile [i investi]iile
administra]iile jude]ului u printre altele, spitalul mobil este men]ionat ca subiect al
unui alt raport, care îl men]ioneaz\ ca „excep]ie“ u Toate am\nuntele, `n pagina 2

Vremea probabil\ la Ia[i

Gata [i avizul
Poli]iei: banda
unic\, p=n\
la Rond CUG
u „Efectul a fost cel urm\rit: reducerea considerabil\ a
timpului consumat de c\l\tori în tramvaie [i autobuze“,
spune Prim\ria, referitor la prima extindere a benzii u 2

Peste 100 de evenimente inedite la Ia[i, cu
participarea unor reputa]i scriitori români [i str\ini
Mar]i,
26 octombrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.2
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 19ºC  Max. 21ºC  Max. 22ºC
 Min. 8ºC  Min. 9ºC  Min. 9ºC

Ast\zi `ncepe FILIT u 2
S-a rupt „lan]ul de iubire“
`ntre Iohannis [i Cî]u?

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 13ºC  Max. 12ºC  Max. 12ºC
 Min. 2ºC  Min. 2ºC  Min. 1ºC
Sursa: Accuweather.com

u pre[edintele i-ar fi cerut premierului interimar s\ fac\
un pas `n spate [i s\ renun]e la o nou\ candidatur\ u azi
urmeaz\ votul de `nvestitur\ a Cabinetului Ciolo[, dar
[ansele ca acesta s\ treac\ sunt infime u Citi]i `n pag. 4

