Ghid pentru S\n\tate

paginile
7-8

Medicii ie[eni: medicamente
anti-Covid care se dau numai `n
spital s\ poat\ fi luate din farmacii
3

u Ridicarea sânilor (Mastopexia)
u Asigurarea calit\]ii vie]ii este
important\ pentru bolnavii cu
BPOC
u 1,5 milioane oameni au murit
anul trecut de tuberculoz\
Paginile Ghidului pentru s\n\tate sunt realizate
`n colaborare cu ARCADIA - SPITALE {I CENTRE MEDICALE

www.ziaruldeiasi.ro
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A renun]at s\ fie medic
militar pentru a ajuta
bolnavii de la ]ar\
u dr. Drago[ Hoescu a ales s\ fie medic
de familie `n comuna B\l]a]i u parcurge
`n fiecare zi 30 de kilometri pentru a
ajunge la cabinet u consider\ c\
practic\ una dintre cele mai grele
specialit\]i u „aici poate s\ `]i vin\ [i un
nou-n\scut, o gravid\ sau un infarct
astfel `nc=t e[ti mereu provocat“, explic\
dr. Hoescu u a renun]at la armat\ pentru
c\ acolo era „`n primul r=nd militar [i `n
al doilea r=nd medic“ u citi]i `n pagina 2

ZIARUL
de azi
LOCAL

3

Poli]i[tii l-au luat de
pe [osea [i l-au dus `n
arest: Un localnic din
R\duc\neni a fost prins beat
cri]\ la volan. Acesta nu avea
nici permis de conducere, iar
pentru acest lucru fost închis în
arest pentru 24 de ore.

LOCAL

3

B\rbat c\utat de
nem]i pentru trafic de
droguri, depistat `n Ia[i:
Un individ din Ia[i care era dat
în urm\rire na]ional\ [i
interna]ional\ pentru trafic de
droguri, a fost prins în
municipiu.

LOCAL

3

„C\uta]i vinova]ii `n
oglind\!“ Federa]ia
Medicilor de Familie sus]ine c\
medicii de familie din toat\ ]ar\
sunt revolta]i de faptul c\ au fost
acuza]i, inclusiv la nivel
guvernamental, de faptul c\ nu
se implic\ în campania de
vaccinare.

ECONOMIC

5

Aprovizionarea [i
infla]ia împiedic\
revenirea economic\:
~n ciuda perspectivelor pozitive,
exist\ semnale tot mai mari c\
redresarea global\ î[i pierde din
avânt, arat\ un raport Coface.

Un milion de
rom=ni vaccina]i
cu prima doz\,
în ultima lun\
u Valeriu Gheorghi]\ atrage `ns\
aten]ia c\ cei mai mul]i dintre
ace[tia au sub 60 de ani, `n timp
riscul de deces afecteaz\ mai ales
persoanele `n v=rst\ u pagina 4

34% dintre români
cred c\ oamenii au
fost contemporani
cu dinozaurii u pagina 4

Factura pe luna septembrie, f\r\
`nc\lzire, a fost de 3 milioane de lei

Ia[ul prime[te
c\ldur\ pe gaz. Vor
fi costuri uria[e
u anun]ul pentru achizi]ia de c\rbune nu a fost
publicat u documenta]ia e blocat\ `nc\ la
Bucure[ti u citi]i `n pagina 2

O gravid\ din Algeria,
de 41 de ani, intubat\
16 zile, salvat\ la Ia[i

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

u citi]i `n pagina 3

Generalul Ciuc\ „ordon\“
opozi]iei un armisti]iu
u dac\ USR [i PSD nu vor sus]ine un guvern
minoritar, pe o perioad\ determinat\, situa]ia
din ]ar\ nu va mai putea fi gestionat\, se
pl=nge pre[edintele PNL, cel care a f\cut
anun]ul u at=t USR, c=t [i PSD, se autoinvit\ la
guvernare u citi]i `n pagina 4

Mitropolia va cerceta „teoria“
omului hibrid emis\ de un c\lug\r
u „Omul 2.0“ va fi creat prin vaccinul
ARN mesager, explic\ la slujbe
Teodosie Paraschiv, de la M\n\stirea
Dur\u u `n „teorie“ apar [i extratere[tri
sau tehnologia 5G u citi]i `n pagina 3

A treia încercare pentru
incubatorul de afaceri din Parcul
Industrial de la Miroslava

Gaura din buget a
ajuns la 44,3 miliarde lei

u primele dou\ proceduri de atribuire a contractului de
construire a trei cl\diri au e[uat u firma printre ac]ionarii
c\reia se afl\ [i fiul lui Silviu Prigoan\ deruleaz\ un proiect cu
o finan]are european\ de câteva zeci de milioane de lei u 2

u Ministerul de Finan]e: Deficitul bugetar a sc\zut în primele
nou\ luni la 3,77% din PIB fa]\ de 6,37% din PIB în aceea[i
perioad\ a anului 2020 u pagina 5

Vremea probabil\ la Ia[i

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

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Miercuri

Joi

Vineri

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

„Contesa Dracula“ în
curs\ de urm\rire
u Jaqueline Cristian a
învins-o pe Kaia Juvan dup\
ce a fost condus\ aproape
tot timpul meciului u ast\zi,
la Cluj, intr\ în scen\ [i
Simona Halep u 10

Ascunderea gunoiului sub pre[
Sâmb\t\ Duminic\

Luni

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

u dou\ înfrîngeri [i o victorie pentru juniorii ie[eni în etapa a
X-a a Ligii Elitelor, dar pe site-ul clubului apare numai succesul
u la echipa mare, insuccesul cu Pandurii e folosit drept alibi
pentru restan]ele din septembrie u Pagina 10

