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PANDEMIA A MODIFICAT
EPIDEMIOLOGIA ALTOR VIRUSURI
Mai mulţi copii ajung în această perioadă la camera de gardă a spitalelor
de pediatrie cu enterocolită ori cu virus
respirator sincițial, multe dintre simptome fiind asemănătoare cu cele date de
coronavirus, în Capitală, de exemplu,
numărul micilor pacienţi cu astfel de
probleme medicale fiind triplu comparativ cu anul trecut. Concluzia medicilor
este că restricţiile din pandemie au dus
la un fenomen ciudat, perioada de circulaţie a unor virusuri fiind modificată.
Astfel, virusurile care dau enterocolite la
copii sau virusul sincițial respirator, care
dă bronşiolită şi bronşită şi care afectează copii cu vârsta sub un an, circulă în
această perioadă, deşi acest lucru nu ar
fi trebuit să se întâmple.

6 copii cu COVID într-o
singură zi la Pediatrie
La Spitalul de Pediatrie din Pitești,
infecțiile cu COVID-19 în rândul copiilor rămân însă principala preocupare și
provocare în această perioadă, conducerea unității anunţând că se înregistrează
o creștere a numerului de minori pozi-

tivi care se prezintă la Urgenţă și că unele dintre manifestările bolii sunt inclusiv
de ordin digestiv: „De la bun început,
COVID-ul la copii a avut manifestări
variate. Multe dintre cazuri se prezintă
la spital cu patologie digestivă, cu vărsături şi scaune diareice. Nu este o chestiune care s-a modificat acum, aşa a fost de
la început, copiii au avut şi manifestări
digestive şi totodată acestea sunt specificate în metodologia dată de Ministerul
Sănătăţii. Dacă am avut o perioadă de
acalmie, de zero cazuri de copii pozitivi
COVID-19 timp de două luni, vinerea
trecută, de exemplu, am avut șase cazuri
într-o singură zi”, ne-a declarat dr. Tudor
Ionescu, managerul Spitalului de Pediatrie din Piteşti. (Mihaela Stanciu)

Cursuri derulate de Casa Corpului Didactic
Seria 9 de formare a
cadrelor didactice prin
proiectul „Curriculum
relevant, educație deschisă
pentru toți – CRED”

Începând cu 1 octombrie 2021,
dăm startul seriei 9 de formare din cadrul proiectului „Curriculum relevant,
educație deschisă pentru toți – CRED”
POCU/254/6/20/118327
125 de cadre didactice din învățământul gimnazial, organizate în cinci

grupe, vor participa la activitățile
de formare în perioada 01.09.2021 17.12.2021.
Cursurile se vor desfășura exclusiv în
format online.
La nivelul Casei Corpului Didactic
Argeș, grupele organizate aparțin următoarelor discipline:
- limba și literatura română – o grupă, formatori: prof. Cristina Cergan și
prof. Mihaela Ionescu;
- limba franceză – o grupă, formatori: prof. Cătălina Dumitrașcu și prof.
Iuliana Drăgoi;

- limba engleză – o grupă, formatori:
prof. Iuliana Drăgoi și prof. Cătălina
Dumitrașcu;
- educație fizică și sport – o grupă,
formatori: prof. Liliana Stănică și prof.
Simona Teodorescu;
- religie – o grupă, formatori: prof.
Marius Dobrin și prof. Daniela Răduț.
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Două proiecte de
combatere a consumului
de droguri în şcolile şi
liceele din Argeş

Agenţia Naţională Antidrog implementează în anul şcolar 2021-2022 două proiecte. Primul, „Abilităţi pentru acţiune”, se
adresează adolescenţilor şi este un program
de învăţare socio-emoţională, de care vor
beneficia cel puţin 10 clase de gimnaziu şi
10 clase de liceu. Proiectul abordează tematica prevenirii consumului de droguri,
urmăreşte creşterea factorilor de protecţie
a elevilor prin dezvoltarea unei conexiuni
puternice cu şcoala, cu implicarea părinţilor
în viaţa copiilor şi dobândirea unor cunoştinţe necesare în vederea luării unor decizii
sănătoase. Cel de-al doilea proiect, „Acţionăm just”, vizezază activităţi de promovare
a educaţiei juridice în mediul gimnazial şi
liceal, prin facilitarea accesului elevului la
cunoştinţe juridice elementare în domeniul
ce ţine de prevenirea şi combaterea consumului şi traficului de droguri. În cadrul
Agenţiei Naţionale Antidrog, în anul 2021,
în judeţul Argeş, au beneficiat de consiliere
86 de persoane cu vârsta cuprinsă între 17 şi
36 de ani. (M.S.)

