Ghid pentru S\n\tate

paginile
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u Sindromul de oboseal\
cronic\ la copil
u Consilierea contraceptiv\
este gratuit\ [i nu impune
bilet de trimitere
u Dieta prin care sl\be[ti rapid
cel pu]in 10 kilograme [i nu
te mai îngra[i la loc

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

Ie[enii vor putea cump\ra
antivirale împotriva
Covid-19 chiar din farmacii

M I E R C U R I , 26 IANUARIE, NR. 19 (9290)

8

www.ziaruldeiasi.ro

A

B

O

N

A

M

EN

T

1 0 PA G I N I - 3 L E I

Pre[edinte: Alexandru Låzescu

Adresa redac]iei:

Ia[i, Bd. Nicolae Iorga nr. 35 Telefon: 0232.271.271 Whatsapp: 0734.ZIARUL

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Aten]ie mare: tulpina Omicron este
mai grav\ la copiii mici, sub 3 ani!

Interviu exclusiv cu „atacatorul“ din
Pia]a Unirii: „S\ nu ne cread\ fraieri“

L-am g\sit pe
domnul Cerneal\
„Poli]ia m-a ajutat [i m-a scos din mul]imea
respectiv\; dac\ nu ceream ajutorul Poli]iei, iar
dac\ poli]i[tii nu ar fi intervenit, cu siguran]\ acei
indivizi m\ l\sau la p\mânt [i m-ar fi lin[at“.
Tân\rul care l-a stropit cu cerneal\ pe liderul
AUR, George Simion, a acordat, în exclusivitate,
un interviu „Ziarului de Ia[i“. B\rbatul are 32 de
ani [i lucreaz\ ca inginer într-o cunoscut\
companie multina]ional\. Discu]ia a avut loc
asear\ pe platforma ZOOM, dar, cu toate acestea,
el a refuzat formatul video. T=n\rul [i-a motivat
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Comune campioane la
bani: Zi de împ\r]it bani la CJ,
`n prima [edin]\ din an.
Comuna Deleni va primi cei
mai mul]i bani, iar comuna
Valea Lupului - cei mai pu]ini.
Iat\ de ce!
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A p\]it-o chiar el: Copilul
lui Octavian Jurma, infectat cu
COVID. „Probabilitatea era de
100%“. Medicul critic\
autorit\]ilor acuzându-le c\ nu au
luat nicio m\sur\ pentru
protejarea copiilor în cel de-al
cincilea val al pandemiei, ci
dimpotriv\.

decizia prin faptul c\ a devenit o ]int\ pentru
simpatizan]ii AUR, acesta fiind [i motivul pentru
care ZDI a decis s\ nu-i publice numele complet.
Lucian H. a admis c\ gestul s\u de a arunca cu
cerneal\ este reprobabil, dar a precizat c\ regret\
consecin]ele, [i nu neap\rat gestul în sine. „Mi-am
pus familia, prietenii în situa]ii nepl\cute“, a spus
el. Contactat de ZdI, liderul AUR vrea ca cei doi s\
îi cear\ personal scuze „ca s\ nu ajung\ la
închisoare“. Asta de[i dup\ incident Simion
spunea c\ nu va depune pl=ngere. u Pagina 3

Stare]ul care
îndemna oamenii
s\ nu se
vaccineze pentru
c\ le vor cre[te
solzi, internat cu
COVID la Ia[i u 3
Cre[te num\rul de
intern\ri. Spitalul
Le]cani se redeschide
u instala]ia de `nc\lzire de aici
este acum una func]ional\,
dau asigur\ri autorit\]ile u 3

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

u `n judet sunt deocamdat\ trei centre, cu
posibilitatea de a deschide [i altele, `n
func]ie de cerere u se pot face [i program\ri,
dar se poate veni [i direct `n centru cu
copilul, obligatoriu cu p\rinte sau tutore
legal u sfatul medicilor este ca p\rin]ii s\
fac\ vaccin copilului, dac\ `l [tiu pe acesta
s\n\tos u `n caz contrar, discuta]i cu
medicul de familie, de la caz la caz u Pag. 2

Scenariu catastrofic, spus de expert

Chis\li]\: Pre]urile la
energie vor cre[te cu
100-120% din aprilie
u „Este o certitudine spre care
ne îndrept\m“, consider\
pre[edintele Asocia]iei Energia
Inteligent\ u Citi]i `n pagina 5

Cunoscutul DJ ie[ean acuzat de trafic
de droguri a sc\pat de pu[c\rie,
dar cazul i-a b\gat iubita dup\ gratii
u el va trebui s\ fac\ munc\ `n folosul comunit\]ii, ea a primit `ns\
peste trei ani cu executare u diferen]a de pedepse vine din cantit\]ile
de drog g\site la fiecare din cei doi iubi]i u Citi]i articolul din pagina 3

Modific\ri importante
la admiterea de la
Universitatea Tehnic\ Ia[i,
`ncep=nd din aceast\ var\.
„Am optimizat procesul“
u Pe larg despre modific\rile admiterii, `n pagina 2

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
1 februarie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10

Azi `ncepe
vaccinarea la
copii. Ce sfat
dau medicii!

Miercuri

Joi

Vineri

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

Centrul de reparat elicoptere va sta la Aeroport lâng\
hangarul de reparat avioane. Mister: cât se va pl\ti?

O afacere dubioas\ la
Aeroport, blamat\ de PNL
`n 2020, este acum scoas\
pe masa CJ chiar de liberali
u concesiunea
unui teren de dou\
ori mai mare decât
cel atribuit ini]ial,
lâng\ T3, se afl\ pe
lista proiectelor de
hot\râre a [edin]ei
de azi a Consiliului
Jude]ean u 2
Avertismentele medicilor se adeveresc pe zi de trece:

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 2ºC  Max. 6ºC  Max. 5ºC
 Min. -4ºC  Min. -4ºC  Min. -4ºC
Sursa: Accuweather.com

60% din copiii interna]i cu
COVID `n spital la Ia[i au sub 3
ani. Mul]i au forme moderate u 3

