Ghid pentru S\n\tate

paginile
7-8

u Artroza
u Îngrijirile paliative aduc
calitate vie]ii pacien]ilor
cu cancer pulmonar
u Al\ptarea e s\n\toas\ [i
pentru mam\, nu doar
pentru copil

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

Ast\zi, dou\ ore de grev\ `n
[coli. Cum se va desf\[ura?
u cadrele didactice vor intra `n clase, dar nu vor preda sau asculta
u grevi[tii vor purta ecusoane `n piept u care sunt revendic\rile?
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Detalii uluitoare din ancheta procurorilor
`n cazul Ciohor\ni. Avem motivarea arest\rii

400 de vaccin\ri Pu[c\rie din
pricina unui cuv=nt
la chiuvet\ pe zi ur=t pe Facebook?
O `ntâmplare incredibil\ de la Ia[i

„Ziarul de Ia[i” a reu[it s\ ob]in\
motivarea Tribunalului Neam], care a
admis propunerea procurorilor de
arestare preventiv\ pentru 30 de zile în
dosarul „vaccin\rii la chiuvet\” în care
este implicat\ [i dr. Daniela Bejan,
medic de familie în comuna Ciohor\ni.
Procurorii descriu în referatul de
arestare înaintat instan]ei mecanismul
ce a creat o adev\rat\ re]ea prin care
erau solicitate sume de bani cuprinse
între 120 [i 250 de euro pentru a
ob]ine un certificat de vaccinare, f\r\
ca persoanele respective s\ se fi
imunizat. Multe, f\r\ m\car s\ vin\ la
cabinet. Procurorii sus]in c\
solicit\rile erau transmise doar prin
WhatsApp, prin mesaje criptate, c\tre
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Omicron la copii: La
copii, Omicron poate s\ înceap\
ca o gastro-enterit\ acut\. Greul
pentru medicii pediatri va veni
peste o lun\, spune dr. Mihai
Craiu, potrivit c\ruia noua
variant\ afecteaz\ `ntr-o mai
mare m\sur\ copiii.

ECONOMIC
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Cre[te comer]ul:
Afacerile din comer]ul cu
am\nuntul au urcat cu aproape
22%. A[a reiese din ultimele date
publicate de c\tre Institutul
Na]ional de Statistic\.

MEDICAL
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Frigul [i infarctul:
Afec]iunea direct legat\ de frig,
[i care chiar î]i pune via]a în
pericol, este hipotermia. Cum
ac]ioneaz\ aceasta, pas cu pas?

A `nglobat
sau mai
mult
a copiat?
u Nicolae Ciuc\ a plagiat în
teza de doctorat, arat\ o
analiz\ Press One u „Teza
mea de doctorat înglobeaz\,
pe lâng\ cercetarea [tiin]ific\
[i studiul teoretic, experien]a
acumulat\ în misiunile reale“,
s-a ap\rat premierul u
pre[edintele Iohannis a cerut
ca plagiatorii s\ fac\ un pas `n
spate u asta anul trecut, ieri a
fost mult mai `n]eleg\tor u 4

cei trei medici care introduceau
datele pacien]ilor în Registrul
Electronic Na]ional de Vaccin\ri
(RENV). Sumele de bani erau
preluate de intermediari, care ar fi
mai mul]i, conform procurorilor, dar
în arest preventiv se afl\ `n momentul
de fa]\ doar Drago[ Archir [i Aida
Zabulic. Ace[tia î[i opreau partea lor,
între 20 [i 50 de euro, iar medicilor le
d\deau apoi partea lor, între 100 [i
200 de euro. Se lucra at=t de intens
`nc=t s-a ajuns, `n cazul de la Ia[i, [i
la 400 de vaccin\ri false pe zi. Erau
chiar [i campanii de reduceri.

u ~ntregul mecanism
incredibil, `n pagina 2

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

sc\pat destul de ieftin,
judec\torii considerând
c\ 7 luni de arest la
domiciliu sunt
suficiente pentru a-l
lini[ti pe viitor. B\iatul a
fost obligat prin
sentin]\ s\-[i termine
studiile [i s\ nu
frecventeze
restaurante, discoteci
sau s\li de jocuri.

u Citi]i `n pagina 3

Cutremur `n clanul interlop
T\nase: juniorul lui Walter,
dus pe sus la DIICOT u 3

Propunerea primarului Ia[ului a scos din s\rite asocia]iile secretarilor de comune, ora[e [i jude]e:

I-au scris m=nio[i lui Emil Boc,
numindu-l penal pe Mihai Chirica
u dup\ ce a cerut ajutorul pre[edintelui Asocia]iei municipiilor s\ reduc\ rolul
secretarilor de prim\rii la unul de simplu consilier, primarul Ia[ului [i-a atras toate
criticile posibile u secretarii municipiilor, ai consiliilor jude]ene, dar [i ai
comunelor au demontat pe rând preten]iile de eficientizare a activit\]ii invocate de
Mihai Chirica [i le-au pus exclusiv pe seama problemelor penale ale acestuia u 2

Elev lovit de o bar\ metalic\
care s-a rupt din cauza
rafalelor de vânt u Pagina 3

Covid la Ia[i - Cazurile noi se
dubleaz\, vaccinarea se `njum\t\]e[te
u [eful DSP, dr. Vasile Cepoi, crede c\, `n ritmul actual din jude]ul Ia[i, vom c\p\ta
imunitate prin vaccinare complet\ abia peste 4-5 ani u Citi]i `n pagina 2

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
25 ianuarie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10

Un tân\r era s\-[i
înceap\ via]a dup\
gratii din cauza unui
cuvânt spus aiurea pe
Facebook de sora sa.
S\rind în ajutorul ei,
pentru a împiedica o
r\zbunare, b\iatul a
lovit în stânga [i-n
dreapta cu un briceag.
Pu]in a lipsit ca fapta sa
s\ nu aib\ urm\ri
tragice. Tân\rul a

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 1ºC  Max. 5ºC  Max. 2ºC
 Min. -5ºC  Min. -4ºC  Min. -5ºC

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 0ºC  Max. -2ºC  Max. -3ºC
 Min. -5ºC  Min. -7ºC  Min. -9ºC
Sursa: Accuweather.com

Colonel model
`n unitate,
tiran violent
cu familia?
u [eful Serviciului de
ordine public\ din cadrul
Inspectoratului de
Jandarmi Ia[i ar putea s\
fie dat afar\ din sistem, `n
urma unui proces cu fosta
so]ie [i copilul u Pagina 3

Proces cu amend\ de 1.500
lei: [oferi]a student\ a
parcat la Teatru pe un loc
rezervat ma[inilor electrice
u acestea au un marcaj verde
specific u [oferi]a `n cauz\ a spus
magistra]ilor c\ nu [tia de decizia
Consiliului Local c=nd a parcat u
ce au decis judec\torii? u Pag. 3

