
CCeennttrree  dd''IImmppllaannttss  eett  dd''EEsstthhééttiiqquuee  DDeennttaaiirree  
ddee  MMoonnttrrééaall

DDRR..  SSOORRIINN  FFÂÂRRȘȘIIRROOTTUU,,  DDDDSS,,  FFIICCOOII
20 de ani de experien-ă în implanturi

514-393-3915 

SSEERRVVIICCIIII
IImmppllaannttuurrii  ddeennttaarree

EEsstteettiiccăă  ddeennttaarrăă
RReeggeenneerraarreeaa  oossooaassăă  șșii  aa  ssiinnuussuulluuii  mmaaxxiillaarr

AAllbbiirreeaa  ddiinn--iilloorr
CCoorrooaannee  îînnttrr--oo  oorrăă  ccuu  aajjuuttoorruull  CCEERREECC,,

tteehhnnoollooggiiee  ddee  vvâârrff  îînn  33DD
esthe'quedentaire.com

Inițiative pentru dezvoltarea
agriculturii urbane 

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  
SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  
PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA

Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICEORICE
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Member of Canadian 
Bookkeepers Association 

Gabriela Bucsa

514.508.8880
www.arcade-accounting.com

Agricultura urbană încu-
rajează consumul local,
oferă oamenilor un timp
de relaxare și mişcare în
aer liber și contribuie
la o autosuficiență ali-
mentară pentru mulți
cetățeni din Quebec. 
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Călătorie în lumea ştiinţei: Teoria
bulei cosmice

Care este viteza de ex-
pansiune a Universului?
Diverse metode de a o
măsura dau rezultate
diferite. O nouă teorie, a
bulei cosmice inter-
galactice, ar explica
aceste rezultate.  
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Curtier imobiliar 
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super
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cell:    514.823.8772
birou: 514.683.3003
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tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1800, Montréal, H2Y 2W2 
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Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 
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•La noi gasiti cea mai mare
varietate de mezeluri si
preparate de casa: peste 
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,

Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele

proaspete
•Produse fara gluten

•Produse afumate natural
cu lemn de artar 
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Agricultura urbană îmbracă
diverse forme, de la grădini
colective și comunitare, la
grădini de legume din curțile
oamenilor, de pe acoperișuri,
din curțile școlilor, din bal-
coane sau mici străduțe.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Cu 97 de grădini comu-
nitare, peste 70 de grădini
colective și din ce în ce
mai multe acoperișuri
verzi, Montrealul se poate
numi un oraș adept al agri-

culturii urbane. Însă nu doar aici întâlnim
această practică: în ultimii 30-40 de ani, ea
s-a implantat în mai toate centrele urbane
din provincie, în orașe precum Laval, Que-
bec, Sherbrooke, Gatineau etc.

Importanța acestor inițiative de agricul-
tură urbană este deja bine documentată din
mai multe puncte de vedere. La nivel de
mediu, ele înmulțesc verdeața din oraș,
reduc acele „insule de căldură” specifice
aglomerațiilor urbane și sporesc biodiversi-
tatea.

Apoi, e știut că multe dintre alimentele

pe care le consumăm parcurg distanțe foarte
mari pentru a ajunge în magazine și pe
mesele noastre. Acest lucru înseamnă trans-
port, refrigerare şi împachetare. Transportul
contribuie la creșterea emisiilor de dioxid
de carbon, principale responsabile pentru
crearea efectului de seră. Spre exemplu, o
legumă sau un fruct din California călă-
torește peste 4,000 de kilometri până la
Montreal iar camionul care o transportă
produce peste 1,3 tone de dioxid de carbon
din emisiile de diesel/benzină. Pe lângă
această energie folosită pentru transport,
este nevoie și de o mai mare cantitate de
materiale destinate împachetării alimentelor
şi de chimicale folosite pentru prezervarea
fructelor şi legumelor pe durate mai mari de
timp.

Agricultura urbană încurajează con-
sumul local, grădinile comunitare, colec-
tive sau private fiind locuri importante
pentru producția locală de alimente și, în
mare măsură, pentru producția de ali-
mente bio. În același timp, grădinăritul
oferă oamenilor un timp de relaxare și de
mişcare în aer liber, iar acest lucru este
benefic atât pentru corp cât și pentru spirit.
Grădinile de legume urbane, că sunt în
curtea proprie sau comunitare, pe balcon
sau pe acoperiș, oferă citadinilor posibili-
tatea unei reconectări cu pământul și
roadele sale.

Nu în ultimul rând, aceste grădini con-
tribuie la o autosuficiență alimentară pen-

tru un număr mare de cetățeni din Quebec.
Acest aspect al securității alimentare,

precum și impactul pozitiv pe care gră-
dinăritul îl poate avea asupra sănătății
mintale, au devenit deosebit de relevante
acum, în timpul pandemiei de coronavirus.
Mai multe municipalități au început să-și
încurajeze locuitorii să practice grădinăritul
în această vară, și ca hobby, dar și pentru o
mai mare autosuficiență alimentară. Admi-
nistrația Plante de la Montreal vorbește
chiar de o viziune pe termen lung, de un
plan de agricultură urbană început acum și
care va fi dezvoltat în anul următor, pentru
ca în viitor orașul să se bucure de o mai
bună securitate alimentară.

Spre o mai mare securitate
alimentară

Grădina Botanică din Montreal face
parte din acest plan, cu o dublare a pro-
ducției sale de fructe și legume în această
vară: un hectar din spațiul său va fi trans-
format în grădină ce va produce suficientă
hrană pentru 100 de persoane, timp de un
an. Toate legumele și fructele recoltate aici
vor fi distribuite băncilor locale de ali-
mente. De asemenea, Grădina Botanică va
oferi ateliere online pentru toți cei care
doresc să deprindă sau să-și perfecționeze
abilitățile de grădinărit.

Parte a aceleiași strategii, proiectul
Cultiver l’espoir își mărește suprafața agri-
colă cu 35% față de anul trecut, la nouă
hectare, în parcul agricol Bois-de-la-Roche,
situat în Sainte-Anne-de-Bellevue. Alte
asemenea situri agricole vor fi exploatate în
viitorul Grand parc de l'Ouest.

Grădinile comunitare,
reguli stricte în acest an

Redeschiderea grădinilor comunitare
ține de fiecare municipalitate în parte. La
Montreal aceasta a început treptat, din 4
mai, iar până pe 22-24 mai, toate cele 97 de
grădini comunitare aflate aici vor fi accesi-
bile cultivatorilor. În alte regiuni, data pre-
conizată este 1 iunie. Din păcate însă,
aceasta înseamnă o redeschidere întârziată
cu cel puțin o lună, care va avea un impact
asupra disponibilității răsadurilor și în final
asupra recoltei.

Normele de igienă care guvernează gră-
dinile comunitare vor fi mult mai stricte în
acest an și vor viza permiterea distanțării
fizice. Accesul se va face prin rotație, cu o
programare prealabilă. Distribuitoare de
dezinfectant vor fi amplasate în toate gră-
dinile, iar persoanele care nu dispun de
unelte proprii și le folosesc pe cele comune
vor trebui să le dezinfecteze după fiecare
utilizare.

În Côte-des-Neiges, Marc-Marinescu
Constantin, unul din fondatorii grădinii co-
munitare Châteaufort și președintele ei până
în 2018, ne spune că pe 12 mai o comisie
de la Primăria Montrealului a venit la fața
locului ca să evalueze posibilitatea imple-
mentării tuturor schimbărilor necesare anul
acesta pentru siguranța cultivatorilor.

De menționat și că din cauza crizei cre-
ate de COVID-19, nicio nouă cerere de în-
scriere nu a fost acceptată anul acesta, deși
interesul populației pentru grădinile comu-
nitare este din ce în ce mai mare. Majori-
tatea se confruntă cu sute de cereri, ceea ce
în unele cazuri înseamnă o așteptare de
până la doi ani pentru un loc.

Grădinăritul în propria curte
În Quebec, mai multe municipalități

permit cultivarea legumelor și în fața
caselor. Este cazului Montrealului (din
2012), Quebecului (din 2019), precum și a
altor orașe - Drummondville, Granby,
Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Trois-Ri-
vières, Victoriaville etc. Din păcate, alte
municipalități nu au adoptat încă un astfel
de regulament. Peste tot însă oamenii își pot
cultiva legume în grădina spatele casei.

Pentru a încuraja populația să utilizeze
în scopuri agricole spațiile verzi private, co-
mune sau aparținând orașului, Primăria
Montrealului a alocat suma de 45.000$ or-
ganismului Cultiver Montréal, axat pe dez-
voltarea agriculturii urbane. Grupul a
distribuit materiale de grădinărit, semințe și
răsaduri rezidenților din 10 arondismente.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește ca o
artistă Zen, întotdeauna în ritm cu natura. În
paralel cu o bogată activitate expozițională,
ea a publicat patru volume de poezii și trei de
interviuri cu personalități românești din Mon-
treal.

Inițiative pentru dezvoltarea agriculturii
urbane și încurajarea populaţiei în a-și cultiva
grădini de legume proprii

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

514.240.4940

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate

Adulti si copii
www.naturazone.net
herboristelaval@gmail.com

Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462

PPrreeppaarraattee  ccuulliinnaarree  ddiinn  bbuuccaattaarriiaa  ttrraaddiittiioonnaallaa
rroommaanneeaassccaa

Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele

* Cu comanda * 
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ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Problema lui X nu
este că nu poate să re-
zolve aproape orice
problemă. X are o
dublă problemă de
fapt: pe de o parte nu

are probleme iar pe de alta vrea să rezolve
toate problemele. Însăşi această situaţie
este o problemă. Cum se rezolva ea?

Cel mai elegant, pe o cale de mijloc.
Mai întâi, a nu avea niciun fel de pro-
bleme este ca şi cum nu ai avea repere,
principii, morală. Oricine are cel puţin
frustrări. Nu este normal ca un om să-şi
trateze toate frustrările cu indiferenţă sau
să le anuleze mental, modificându-şi în
permanenţă aşteptările prin punerea lor la
pământ. Apoi, este clar, din aceeaşi per-
spectivă a frustrărilor, că nu toate pro-
blemele pot fi eliminate. Nici efectiv sau
eficient, nici în acelaşi timp.

Calea de mijloc este o cale a echili-
brului pe care ai îngrijorări, preocupări,
dureri, dar nu tot ce se petrece în jurul tău
îţi provoacă îngrijorare, preocupare sau

durere. Mai ai timp să fii şi liniştit.

Comunicarea cu sinele este un alt
lucru posibil pentru X pe o cale de mijloc
dar imposibil pe căile extreme, unde fie
introspecţia este anulată de indiferenţă, fie
nu este timp de ea. Introspecţia ajută la
identificarea problemelor pe care le avem,
la etichetarea lor, la înţelegerea interde-
pendenţelor dintre ele şi a rădăcinilor, la
prioritizare, la atacarea lor în mod eficient.
Rezolvând o problema adâncă, X poate
avea surpriza rezolvării unui mare număr
de alte probleme care se alimentau, invi-
zibil, din ea.

Nu este suficient să identifici o pro-
blemă. O dată identificată ea trebuie stu-
diată, întoarsă pe toate părţile, descrisă,
turnată în cuvinte, caracterizată în detaliu.
Această apropiere poate duce fie la re-
zolvarea ei fie la concluzia că de fapt nu
este o problemă.

Într-adevăr, prin definiţie, o problemă
este fie o situaţie percepută că neavenită
sau dăunătoare, cu care trebuie să avem de
a face şi să o depăşim, fie (în fizică,
matematică) o investigaţie care porneşte
de la condiţii date pentru demonstrarea

unui fapt, a unui rezultat sau a unei legi.
Sinonime pentru cuvântul problemă sunt,
între altele: dificultate, necaz, grijă, com-
plicaţie, obstacol, ghinion, durere de cap,
coşmar, durere. O problemă poate fi ca-
racterizată drept artificială în sensul că
este nereală, inventată - dar simplul fapt
al creării unei probleme artificiale poate fi
nu doar semnul unei percepţii accidental
distorsionate sau deviante a realităţii ci şi
al unei condiţii mai profunde, care impune
perceptorului devianţa ca normă perso-
nală! La această limită, ca şi legile fizicii,
este posibil ca fenomenul care este per-
ceput ca şi problemă să nu mai admită
soluţii orientate pe modificare (cum ar fi
să încercăm să modificăm Legea Gravi-
taţiei Universale?) ci doar soluţii orientate
pe adaptare.

Exemple tipice se găsesc nu doar în
psihologia individuală ci şi în relaţiile in-
terne sau externe, în toate tipurile de or-
ganizare socială, de la familie la diverse
tipuri de grupuri extinse şi până la întregi
societăţi şi culturi. Ceea ce pentru X poate
reprezenta o problemă inventată, fără con-

secinţe, la nivel de grup se amplifică da-
torită calităţii proaste în comunicare şi ne-
gociere, rezultând în consecinţe negative
dintre cele mai grave.

Nu există cale mai bună pentru re-
zolvarea problemelor (fie adoptând soluţii
de modificare fie de adaptare sau, cel mai
des, simultan de modificare şi adaptare în
diferite proporţii) decât cea prin care pro-
blemele sunt numite, descrise, analizate,
categorizate, studiate ca entităţi indepen-
dente şi în ansamblul lor, prioritizate, într-
un proces iterativ care trebuie să aibă şi
outputs. Acest text este un exemplu de
output, dar cea mai bună măsură a efi-
cienţei în rezolvarea problemelor rămâne
tot răspunsul la o întrebare introspectivă:
„ACUM, după ce m-am gândit la pro-
blemele mele, mă simt mai bine?” Iar dacă
răspunsul este afirmativ, într-adevăr
funcţionează: am mai puţine.

Ștefan Maier trăiește și lucrează în Statele
Unite ca project manager. A publicat la
revista online Acum.tv, unde a îndeplinit
rolul de redactor-șef.

Problemele mele

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprie-
tate superbă, renovată 100%, 6 dormi-
toare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDI�IILE DORITE DE DVS.

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

PPRROOMMOOȚȚIIEE
►La vânzarea unei proprietă&i cu mine,
plătesc o vacan&ă până la 11..550000$$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă&i cu
mine plătesc notarul!
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ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Ca să limiteze impactul
epidemiei de coronavirus
și să protejeze populaţia
Canadei, guvernul federal
a hotărât instaurarea unor
restricții privind călători-
ile spre Canada. La ora

actuală, majoritatea persoanelor care vor să
intre în Canada nu o pot face, chiar dacă au
o autorizație electronică de călătorie (eTA -
electronic travel authorization) sau o viză
de vizitator validă. Aceste măsuri au totuşi
câteva excepții. Vom vedea în cele ce
urmează care sunt condiţiile ca o persoană
să fie scutită de restricțiile de călătorie în
vigoare.

În principiu, o persoană ar putea avea
permisiunea să intre în Canada dacă:
● este cetățean canadian;
● este rezident permanent al Canadei;
● este înregistrată ca persoană protejată;
● nu este cetățean sau rezident canadian dar
vine din SUA în Canada pentru motive
esenţiale (nediscreționare, ci legate de ac-
tivități economice esenţiale în circum-

stanțele actuale);
● face parte din categoria străinilor excep-
tați de la restricțiile de călătorie.

Cine poate călători către Canada și ce
muncă este considerată „esențială”?
Categoriile principale sunt:
● lucrători temporari;
● anumiți studenți străini;
● anumiți rezidenți permanenți care au
aprobarea CIC;
● membrii apropiați ai familiei unui
cetățean canadian sau rezident permanent;
● membrii apropiați ai familiei unui
cetățean sau rezident permanent al unei
altei țări, dar care trăieşte în Canada, și care
au o autorizație scrisă din partea guvernului
canadian;
● pasagerii în tranzit - cei care vor rămâne
pe aeroport și doar schimbă avionul pentru
continuarea călătoriei;
● categorii speciale de persoane care nu
reprezintă un pericol pentru sănătatea pu-
blica și a căror prezență pe teritoriul cana-
dian: a) permite oferirea unor servicii
esenţiale, b) poate fi considerată de interes
național, c) oferă asistență legată de epi-
demia COVID-19, d) livrează echipament

medical.

Ce înseamnă „membrii apropiați de
familie”?

Această apelațiune desemnează:
soț/soție sau partener conjugal, copil de-
pendent, copilul dependent al unui copil de-
pendent, părinte sau părinte vitreg
(step-parent), tutor (persoana care are garda
legală).

Membrii de familie apropiaţi nu au
nevoie de autorizație scrisă din partea gu-
vernului canadian care să confirme că sunt
scutiți de restricțiile de călătorie.

Ca să se poată îmbarca pentru a veni în
Canada ei trebuie:
● să fie verificați de către reprezentanţii li-
niei aeriene care să confirme că nu prezintă
simptome de COVID-19 (febră, tuse, difi-
cultăți respiratorii). O persoană cu aceste
simptome nu va putea urca la bordul
avionului;
● să declare reprezentanților liniei aeriene
ca sunt exceptați de restricțiile de călătorie;
● să demonstreze ca merg în Canada pentru
motive importante. Motivele de genul tu-
rism, călătorie de plăcere (recreation or en-
tertainment) nu sunt acceptate;

● să prezinte documente care demonstreză
legătura familială;
● să aibă documente de călătorie valide:
viză de vizitator, eTA, pașaport.

Ce documente demonstrează legătura
familială?

Este vorba de două categorii de docu-
mente: pe de o parte documente care atestă
statutul membrului de familie apropiat în
Canada ca cetățean sau rezident permanent
(deci copii ale pașaportului, cărţii de cetățe-
nie, certificatului de naştere canadian sau
ale cărţii de rezident permanent etc.), și pe
de altă parte, documente care dovedesc re-
laţia de familie (certificate de naştere, de
căsătorie, documente care atestă adopția
daca este cazul, plus documente de identi-
tate (copii pașapoarte).

Serviciile esenţiale sunt cele conside-
rate de bază în societate și cele care con-
tribuie la salvarea vieților umane. În această
categorie sunt incluși lucrătorii în servicii
de sănătate, muncitori în electricitate, ali-
mentare cu gaz, persoane care lucrează în
furnizarea unor bunuri alimentare, medica-
mente, aparatură medicală etc.

Cei ce sosesc în Canada sunt supuși la
un examen medical la punctul de intrare
(aerian sau terestru) și trebuie să prezinte
un plan detaliat de carantină pentru 14 zile.
Izolarea timp de 14 zile este o măsură
obligatorie. Nerespectarea acesteia poate
duce la amenzi considerabile, 6 luni de în-
chisoare sau interdicția de a intra în Canada
pentru un an.

Informaţie importantă: începând cu 30
aprilie, au fost mărite taxele de studiu a
dosarelor în cele mai multe programe de
imigrație. Pentru mai multe informaţii:
www.cic.gc.ca/francais/information/frais/
bareme.asp.

Anca Tismănariu este consultant în imi-
grație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ. In-
formații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

Imigrație și COVID-19: detalii despre
restricțiile de călătorie și excepțiile prevăzute
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Ce animal a transmis COVID-
19 la oameni? Există o gazdă
inițială și una intermediară?
Avem certitudinea că acest
virus provine din lumea ani-
mală sau este posibil să fi
scăpat dintr-un laborator?
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Bolile zoonotice, cele
care trec de la animale la oa-
meni, ucid milioane de per-
soane în fiecare an. Aproape
16% din totalul deceselor la
nivel mondial pot fi atribuite

unor boli infecțioase, iar zoonozele repre-
zintă 60% din bolile infecțioase cunoscute
și 75% din bolile infecțioase emergente,
potrivit National Institutes of Health
(SUA).

Zoonozele pot fi transmise în mai multe
moduri, ca de exemplu mușcături de ani-
male și înțepături de insecte, atingerea sau
manipularea animalelor bolnave, consumul
de carne crudă, lapte nepasteurizat sau apă
contaminată. Tipurile de agenți patogeni
care pot fi transmiși de la animale la oa-
meni includ bacterii, paraziți, ciuperci și
viruși.

Unele boli zoonotice sunt relativ be-
nigne, dar multe - precum boala Lyme - pot
cauza mari probleme de sănătate. Iar unele,
cum ar fi coronavirusul care provoacă
COVID-19, pot fi mortale.

Traseul noului coronavirus,
între lilieci, pangolin, pisica
civet și om

La fel ca SARS în 2003, virusul gripal
H1N1 în 2009, MERS în 2012 sau Ebola,
virusul care cauzează COVID-19 provine
din lumea animalelor, afirmă experții.

SARS-CoV-2 este înrudit cu SARS-
CoV, virusul care a provocat pandemia
SARS (sindromul respirator acut sever) în
2003. Investigații detaliate au descoperit că
SARS-CoV a fost transmis de la pisici
civet la oameni. În cazul infecțiilor cu
MERS-CoV, un alt coronavirus, originea a
fost trasată la dromaderi (cămile).

Teoria principală privind originea noii
pandemii de coronavirus este aceea că
virusul a făcut saltul la oameni dintr-o piață
din Wuhan, China, undeva la jumătatea lui
noiembrie-începutul lui decembrie - o piață
în care se vând diverse animale vii, în spe-
cial specii sălbatice. Un studiu chinezesc,
publicat la mijlocul lunii ianuarie în The
Lancet, a arătat că 27 dintre primii 41 pa-
cienți spitalizați în China au fost în această
piață.

Nu se știe însă cu exactitate traseul
virusului de la gazda sa originală la această
piață de animale și apoi la oameni. Altfel
spus, nu știm exact ce animal a transmis
acest virus omului.

Ce se știe însă este că liliacul apare
frecvent în ecuația de transmitere: analizele
au arătat că SARS-CoV-2 este similar în
proporţie de 96% cu un virus identificat în
2013 la o specie de lilieci care trăiește în
sud-vestul Chinei.

Este deci posibil ca înainte să infecteze
oamenii, gazda virusului să fi fost liliacul.
Este însă la fel de posibil ca liliacul să fi
fost în contact cu o altă specie care ar fi de-
venit astfel o gazdă intermediară, mai cu
seamă că ipoteza unei transmisii directe se
bazează doar pe studii de laborator și
simulări pe calculator.

Inițial, pangolinul a fost considerat ca
un posibil intermediar pe firul transmiterii
virusului la om. Pangolinul este un ma-
mifer pe cale de dispariție, fiind unul dintre
cele mai traficate animale de pe planetă.

Este puternic braconat în Asia și Africa
pentru a fi trimis pe piața chineză, unde
carnea sa este considerată o delicatesă iar
solzii sunt transformați în tot felul de așa-
zise leacuri folosite de medicina tradițio-
nală.

În natură, întâlnirile dintre liliac și pan-
golin sunt rare, spun experții. Ca virusul să
sară de la o specie la alta, cele două ani-
male ar trebui să fi fost capturate și apoi
transportate împreună către aceeași piață -
ceea ce este plauzibil.

Un alt mamifer ar putea totuși constitui
veriga dintre liliac și om în lanțul de trans-
mitere a virusului corona: pisica civet.
Acum 17 ani, coronavirusul SARS s-a
răspândit la oameni prin intermediul aces-
tui animal, cunoscut și ca pisică in-
doneziană sau civetă de palmier. Pisicile
civet sunt considerate delicatese culinare în
China (și în multe țări din Asia și Africa) și
cel mai probabil un astfel de animal a fost
mai întâi infectat de lilieci. Într-un studiu
din 2007 publicat în Clinical Microbiology
Review, cercetătorii au ajuns la concluzia
că puternica prezență a coronavirusului
SARS la lilieci, combinată cu „cultura”
consumului de „animale exotice” în China,
a reprezentat o adevărată „bombă cu ceas”
sanitară.

Există și alte teorii, care iau în consi-
derare diverse mici animale carnivore săl-
batice ca purtătoare ale virusului. Nu există
deocamdată vreo certitudine în acest sens.
Se știe însă faptul că acest coronavirus
poartă urmele mai multor viruși identificați
de știință în natură, în mediul sălbatic. Ce
nu se știe încă este gazda - sau gazdele -
imediate.

De ce este foarte puțin proba-
bil să fie un virus scăpat dintr-
un laborator și de ce această
teorie persistă

La scurt timp după ce piața din Wuhan
a fost indicată ca o posibilă sursă pentru
SARS-CoV-2 au apărut teorii despre o
origine alternativă: virusul ar fi scăpat
dintr-un laborator.

Ca și oamenii, și virușii au secvențe ge-
netice distincte care oferă indicii despre
originea lor. Datele științifice de care dis-
punem în prezent susțin cu tărie concluzia
că noul coronavirus a apărut în natură, nu
într-un laborator, și că nu a fost recoltat din
natură pentru a fi transformat apoi în virus
uman în laborator.

Scenariul unui accident de laborator
este desprins dintr-un film hollywoodian,
însă există câteva date care îl întrețin, pre-
cum faptul că la doar câțiva kilometri de
piața din Wuhan se află Institutul de viru-
sologie din Wuhan, care deţine un labora-
tor P4, instalaţie de înaltă securitate ce
adăposteşte sursele celor mai periculoase
virusuri cunoscute, precum Ebola.

În același timp, răspunsul autorităților
chineze a făcut prea puțin ca să stopeze
teoriile despre această origine alternativă
a virusului. Guvernul de la Beijing se
hrănește și există prin opacitate, nu trans-
parență. O investigație Global News a re-
levat că înainte de a recunoaște în mod
public faptul că virusul care cauzează
COVID-19 se poate transmite de la om la
om, China a antamat un plan de achi-
ziționare masivă de echipamente de pro-
tecție personală, contribuind la penuria
ce s-a instalat la nivel mondial la scurt
timp după. Astfel, în timp ce a ascuns am-
ploarea riscului de pandemie, China a im-
portat 2,5 miliarde de echipamente
medicale de protecție, în special măști.

Aceste revelații sunt întărite de un ra-
port al Departamentului pentru Securitatea
Internă din SUA care arată că liderii
chinezi au ascuns intenţionat severitatea
epidemiei la începutul lunii ianuarie pentru
a putea acumula stocurile medicale nece-
sare pentru a reacţiona la această criză.

Există desigur și un precedent: SARS,
pandemia de la începutul secolului XXI,
când primul reflex al guvernului și Par-
tidului Comunist din China a fost să țină
secretă izbucnirea epidemiei. La fel s-a în-
tâmplat și acum, iar modul în care au-
toritățile chineze au gestionat etapa inițială
a epidemiei, alegând să secretizeze totul și
reducând la tăcere medicii care au încercat
să avertizeze publicul, a permis virusului
să se răspândească rapid. Așa se face că un
pacient tratat pentru pneumonie într-un
spital din apropierea Parisului pe 27 de-
cembrie 2019 avea de fapt SARS-CoV-2.
Virusul se afla deja în Franța cu (cel puțin)
trei zile înainte ca autoritățile chineze să
raporteze existența sa în data de 31 de-
cembrie! Cercetătorii sunt acum de părere
că e foarte posibil ca noul coronavirus să fi
infectat oameni în Europa și America cu
săptămâni înainte de primele cazuri iden-
tificate în ianuarie și februarie.

Nu este deci de mirare să existe scepti-
cism în rândul opiniei publice atunci când
China neagă posibilitatea ca virusul
SARS-CoV-2 să fi scăpat dintr-un labora-
tor. Numai că acest lucru nu este afirmat
doar de guvernul de la Beijing, ci mai ales
de oameni de știință din SUA, Canada și
Europa.

Plauzibilitatea teoriei despre originea
în laborator a virusului este așadar una de
suprafață. Există zero date care să sugereze
acest lucru și o mulțime de date care arată
că provine din natură. Vom știi care a fost
sursa primară pentru COVID-19, care a
fost „pacientul zero”? Puțin probabil, con-
siderând reticența Chinei de a partaja in-
formație. Vom putea identifica animalul de
la care virusul a făcut saltul la om? Posibil.
Va curma acest lucru speculațiile că
virusul a scăpat din laborator? Cel mai
probabil, nu.

Despre originea noului coronavirus

Pangolinul ar putea fi un posibil intermediar pe firul transmiterii virusului la om.
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Mii de cercetători din întreaga
lume sunt angajați într-un
efort științific extraordinar
pentru a lupta împotriva pan-
demiei de coronavirus. Iată
un rezumat al câtorva cer-
cetări recente conduse de
publicații academice sau
agenții științifice, care au fost
evaluate inter pares.

Propagarea COVID-19: nicio
asociere cu latitudinea

Un articol publicat în Journal de l’
Association médicale canadienne a exami-
nat relația dintre latitudine și cazurile de
COVID-19. Așa cum putem constata la o
primă observație, țările din emisfera
nordică sunt cele care suferă mai mult de
pe urma pandemiei. Oameni de știință au
încercat deci să vadă dacă există vreo legă-
tură între rata de infectare și climat. În
acest scop, au examinat 144 de țări și
375,609 cazuri de COVID-19 pentru a sta-
bili legături cu latitudinea, temperatura,
umiditatea, închiderea școlilor, restricțiile
privind întrunirile și distanțarea socială.
Cercetătorii au descoperit că temperatura
are prea puțin de-a face cu rata îmbol-
năvirilor, însă au raportat o legătură, slabă,

cu umiditatea, în sensul că la o umiditate
scăzută sunt mai multe infecții. În schimb,
legăturile cu măsurile de sănătate publică
adoptate s-au dovedit a fi foarte puternice.

Reducerea transmiterii
virusului grație persoanelor
vindecate

Un articol din revista Nature sugerează
că persoanele vindecate de COVID-19 ar
putea contribui la reducerea ratei de trans-
mitere a virului integrând societatea.
Modelul presupune că cei care s-au în-
sănătoșit sunt imuni la o nouă infectare,
cel puțin pentru o anumită perioadă, și
deci că pot interacționa cu ceilalți în
condiții de siguranță. Potrivit acestui
studiu, persoanele vindecate ar putea spori
contactele cu cei care nu au dezvoltat încă
imunitate, iar utilizarea lor ca „scut” ar
putea reduce decesele și permite reluarea
unor activități sociale.

Bărbații, mai sensibili la virus
din cauza enzimei ACE2?

O cercetare publicată în European
Heart Journal a revelat un posibil motiv
pentru care bărbații par să fie mai afectați
de COVID-19 decât femeile. Bărbații au
concentrații mai ridicate ale enzimei
ACE2 în sânge, ACE2 fiind „poarta de in-
trare” prin care SARS-CoV-2 pătrunde în
celule și le infectează. Această proteină se

găsește în plămâni, în inimă, rinichi și țe-
suturile care căptușesc vasele de sânge,
dar și într-o mare proporție în testicule.

Restricțiile de voiaj și
propagarea COVID-19

Un studiu apărut în revista științifică
Computer Methods in Biomechanics and
Biomedical Engineering s-a aplecat asupra
legăturii între restricțiile de voiaj adoptate
și propagarea virusului ce provoacă boala
COVID-19. Astfel, cercetătorii au des-
coperit că interdicțiile de călătorie impuse
în Europa au încetinit răspândirea virusu-
lui, fără însă a o împiedica, deoarece au
fost adoptate prea târziu - cazuri de
COVID-19 fuseseră deja semnalate în
toate țările. Rezultatele sugerează că ten-
dința epidemiei a urmat-o foarte în-
deaproape pe cea a călătoriilor pe cale
aeriană. De la apariția sa în Europa, în
Italia, coronavirusul s-a răspândit rapid via
cele mai utilizate legături de transport, spre
Germania, Spania și Franța, atingând mai
târziu țări mai puțin conectate precum Es-
tonia, Slovacia și Slovenia.

Nu se întrevede un baby-
boom ca urmare a confinării
determinate de pandemie

Nu trebuie să ne așteptăm la un baby-
boom COVID-19, afirmă Journal of Psy-
chosomatic Obstetrics & Gynecology.

Cercetătorii au intervievat 1,482 de bărbați
și femei din Italia, aflați în relații hetero-
sexuale stabile și cu vârste cuprinse între
18 și 46 de ani. Ce au constatat este o
scădere semnificativă a sentimentului de
„bunăstare generală”. Cu toate că 18% din-
tre persoanele participante la studiu pre-
conizaseră, înainte de pandemie, să aibă un
copil, mai mult de o treime au abandonat
ideea din motive economice și sanitare.
Printre cei 81% care nu aveau de gând să
facă un copil, foarte puțini - un pic mai
mult de unul din zece - afirmă că pandemia
i-a motivat să devină părinți, datorită do-
rinței de schimbare și nevoii de a aduce
ceva pozitiv în viețile lor. Potrivit studiului
însă, doar 4,3% dintre aceștia ar fi trecut
cu adevărat de la vorbe la fapte.

O combinație de trei
medicamente antivirale
accelerează vindecarea de
COVID-19

Atacarea coronavirusului pe trei fron-
turi, cu trei medicamente diferite, pare să
accelereze în mod semnificativ vindecarea
pacienților cu simptome slabe și moderate,
după cum a constatat o echipă de cercetă-
tori din Hong Kong. Cele trei medica-
mente sunt: ritonavir, ribavirin și
interferon beta 1.

În studiul publicat în revista medicală
The Lancet, cercetătorii afirmă că nu au
mai detectat prezența virusului, în medie,
după șapte zile la pacienții care au primit
acest tratament, comparativ cu 12 zile pen-
tru ceilalți.

De asemenea, simptomele au dispărut
mai rapid în primul grup față de al doilea.
Bolnavii care au beneficiat de acest trata-
ment au fost spitalizați, în medie, timp de
nouă zile, față de 14,5 zile cât au stat în
spital pacienții din grupul de control.

Acest tratament s-a dovedit eficace
doar în cazul celor care prezentau simp-
tome de cel mult șapte zile. Nicio diferență
notabilă nu a fost remarcată în cazul altor
bolnavi, posibil pentru că virusul a avut
mai mult timp la dispoziție pentru a se
multiplica.

ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexan-
dru Nicolescu-Zinca, director la Super-
cliniques GMF-Réseau.

Un survol al câtorva importante cercetări
științi�ce conduse în Canada și în lume
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Cu toate că diabeticii nu au
un risc sporit să contracte
COVID-19, atunci când se îm-
bolnăvesc sunt mai predis-
puși la complicații.

Această constatare provine din
rapoarte întocmite în China, realizate con-
tra cronometru și după o metodă ce a
suferit critici, însă suficient de convingă-
toare pentru a fi considerate de către co-

munitate științifică. Spre exemplu, într-un
studiu publicat în The Lancet, autorii
menționează că dintr-un eșantion de 1.099
pacienți declarați pozitivi la testul
COVID-19, 173 au dezvoltat complicații,
iar dintre aceștia 16% aveau diabet, în
vreme ce procentajul chinezilor care
suferă de această boală este de aproxima-
tiv 11%. Cu titlu comparativ, doar pro-
blemele cardiovasculare s-au dovedit a fi
mai frecvente în rândul grupului de 1.099
pacienți studiați, cu o incidență de 24%.

Ce ar putea explica predispoziția per-

soanelor care suferă de diabet la compli-
cații generate de COVID-19? Potrivit Di-
abète Quebec, fluctuațiile de glicemie fac,
în general, ca tratarea infecțiilor virale,
precum gripa, să fie mai dificilă. În plus,
problemele de rinichi, inimă, ficat sau
plămâni asociate adesea cu diabetul, pre-
cum și hipertensiunea arterială, cresc
riscul de a dezvolta simptome severe în
cazul COVID-19.

Mecanismul precis care determină
această vulnerabilitate a diabeticilor nu
este pe deplin înțeles, însă există câteva

ipoteze.
Astfel, hiperglicemia ar putea diminua

capacitatea globulelor albe de a combate
infecțiile. Este deci posibil ca persoanele
care suferă de hiperglicemie să aibă un
sistem imunitar slăbit, ceea ce le face mai
predispuse la complicații pulmonare.

O reacție disproporționată a sistemu-
lui imunitar ar putea, de asemenea, să con-
stituie o cauză a celor mai grave
complicații pe care le dezvoltă diabeticii.
Recent, o echipă de cercetători americani
a publicat un articol științific în care de-
taliază felul în care gripa (influenza) per-
turbă metabolizarea glucozei, ceea ce
duce la declanșarea unei avalanșe de
citokine. Se știe deja că „furtuna de
citokine” agravează COVID-19 la cei mai
bolnavi dintre pacienți. Autorii acestui
studiu sunt de părere că același mecanism
ce implică metabolizarea glucozei s-ar
putea manifesta și la pacienții infectați cu
COVID-19.

O întrebare esențială persistă însă: un
control strict al glicemiei poate preveni
apariția unor forme grave de COVID-19
la bolnavii de diabet? În general, echili-
brarea diabetului face ca problemele aso-
ciate în mod curent acestei boli - la nivel
de retină, artere, inimă, rinichi, nervi etc.
- să nu se manifeste. Nu se știe însă cu cer-
titudine dacă acest lucru este valabil și
pentru COVID-19.

ACCENT MONTREAL

De ce persoanele care suferă de diabet au
un risc mai mare să dezvolte complicații la
COVID-19?

Putem dezinfecta diverse suprafețe cu
lumină ultravioletă?
Lumina ultravioletă (UV) este
utilizată de decenii pentru a
steriliza instrumentele medi-
cale. Spitalele la ora actuală
o folosesc pentru a dezin-
fecta prețioasele măști N-95.
Am putea folosi această
tehnologie pentru a deconta-
mina locuri publice precum
autobuze, metrouri, săli de
clase sau birouri?

În teorie, lumina ultravioletă ar putea

contribui la dezinfectarea acestor locuri.
Totuși, trebuie știut că cea mai eficace ra-
diație UV pentru a distruge virusul este în
același timp și foarte periculoasă pentru
oameni. Este vorba de razele ultraviolete
UVC, ale căror lungime de undă se
situează între 100 și 280 nanometri. Pre-
cum razele UVA (315-400 nm) și UVB
(280-315 nm), și cele UVC sunt emise de
Soare. Numai că acestea nu reușesc să tra-
verseze atmosfera Pământului și, prin ur-
mare, noi nu suntem expuși la ele.

Razele UVC pot deteriora materialul
genetic al virusului în câteva secunde, însă
ele sunt și foarte cancerigene la oameni și
pot fi foarte nocive pentru ochi. Prin ur-
mare, razele dezinfectate trebuie să fie
proiectate pe diverse suprafețe sau obiecte

de dezinfectat fără ca cineva să se afle în
preajmă.

Ținând cont de acest lucru, Centrul
universitar de sănătate McGill (CUSM) a
anunțat acum câteva săptămâni că
efectuează teste cu un robot autonom pen-
tru o posibilă dezinfectare cu ultraviolete
- o premieră în Canada. Robotul va emite
fascicule de raze UVC pe suprafețele cel
mai adesea contaminate de virus. El va
putea să se deplaseze în diverse spații,
goale, proiectând lumina ultravioletă în
mod autonom. Cercetătorii sunt în curs de
a evalua dacă această metodă este la fel de
eficace pentru dezinfectarea diverselor
suprafețe ca spălarea lor manuală, care
durează mai mult și care prezintă riscuri

pentru persoana ce o face.

Razele ultraviolete fac deja parte din
arsenalul de dezinfectare a locurilor pu-
blice în mai multe țări ale lumii. Fotografii
din China arată cum autobuzele sunt ira-
diate, la exterior și interior, cu această lu-
mină ultravioletă. În Marea Britanie,
aeroportul Heathrow din Londra a anunțat
recent că va utiliza lumina ultravioletă
pentru a dezinfecta cutiile din plastic unde
călătorii își pun efectele personale în tim-
pul controlului de securitate. La aeropor-
tul din Abou Dhabi, în Emiratele Arabe
Unite, roboți autonomi capabili să
proiecteze raze ultraviolete vor deconta-
mina interiorul avioanelor.

ACCENT MONTREAL
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Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de 
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În diferite țări ale lumii au
apărut informații privitoare la
persoane care s-au îmbolnăvit
de COVID-19 de două ori - în
special în Coreea de Sud și
China. Mai precis, este vorba
de persoane care au contractat
boala și au fost confirmate cu
COVID-19 în urma unui test de
depistare - test care detectează
informația genetică a virusului,
anume ARN-ul - care apoi s-au
făcut bine, au fost retestate iar
testul a ieșit negativ, pentru ca
după un timp să fie testate din
nou și de data aceasta rezultatul
să fie pozitiv.

Experții susțin că este posi-
bil ca o persoană să aibă un
rezultat COVID-19 pozitiv,
apoi unul negativ și din nou
unul pozitiv, însă acest lucru nu
înseamnă neapărat că este
vorba de o reinfectare. Dacă
această succesiune se petrece
într-un interval scurt de timp, o

explicație mult mai plauzibilă
ar fi că testul detectează
rămășițe de material genetic de
la virus și că este de o mai bună
calitate decât precedentul care
a fost efectuat. 

Rapoartele care vorbesc de
persoane ce potențial au con-
tract virusul de mai multe ori
nu indică faptul că acestea au
manifestat simptome asociate
bolii sau că s-au confruntat cu
o înrăutățire a stării lor de sănă-
tate, elemente ce s-ar corela cu
un test pozitiv. Mai degrabă,
realitatea ar fi că testele de care
dispunem nu sunt foarte perfor-
mante atunci când  vine vorba
de a detecta cine nu mai este in-
fectat. 

Dovezi convingătoare că
dezvoltăm anticorpi și că nu ne
putem reîmbolnăvi au venit în
urma unui model experimental
pe primate, în care cercetătorii
nu au putut să reinfecteze ani-

malele care avuseseră deja
boala. Este adevărat că ceea ce
se întâmplă într-un model ani-
mal nu este întotdeauna aplica-
bil la oameni. În același timp,
până acum, nu există nici
dovezi clinice sau epidemio-
logice că oamenii se pot rein-
fecta. 

Mai mult, o companie cana-
diană din Vancouver, Ab-
Cellera, a anunțat că a
identificat anticorpi ce ar putea
fi folosiți în medicamente pen-
tru a trata virusul SARS-CoV-
2. Mai precis, AbCellera a
identificat peste 500 de anti-
corpi de la un pacient care s-a
vindecat de COVID-19.

Ottawa a acordat o finanțare
de peste 175 de milioane de
dolari pentru continuarea aces-
tei cercetări promițătoare și de-
mararea testelor umane,
preconizate în luna iulie sau
chiar mai devreme.              AM       

Putem să ne îmbolnăvim
de coronavirus de două
ori?

Se poate propaga
virusul SARS-
CoV-2 prin apa 
potabilă? 

Răspunsul la această întrebare
este clar nu: virusul SARS-CoV-2 nu
ne poate îmbolnăvi prin intermediul
apei de la robinet. Riscul de propa-
gare în sistemul de apă potabilă este
practic inexistent, căci acesta nu
reprezintă un mediu propice pentru
viruși. SARS-CoV-2 nu s-ar putea
răspândi nici prin intermediul apelor
uzate municipale.

Potrivit Institutului Național de
Sănătate Publică din Quebec
(INSPQ), la ora actuală nu există
nicio dovadă că virusul responsabil
de COVID-19 poate supraviețui în
apa potabilă. Coronavirușii sunt de
obicei sensibili la efectele oxidanților
(cum ar fi clorul), utilizați frecvent în
uzinele de tratare și producție a apei
potabile din Quebec. Aceeași părere
și de la Centers for Disease Control
and Prevention (SUA) și Organizația
Mondială a Sănătății (OMS):

metodele tradiționale de tratament
aplicate în sistemele de distribuție a
apei, precum filtrarea și dezin-
fectarea, inactivează virusul SARS-
CoV-2.

INSPQ precizează și faptul că nu
există dovezi nici în privința faptului
că noul coronavirus s-ar transmite
prin intermediul piscinelor sau
saunelor. Ca și pentru apa potabilă,
concentrația de dezinfectanți utilizată
pentru a le menține în stare de curățe-
nie, așa cum se stipulează în Règle-
ment sur la qualité de l’eau des
piscines et des bassins artificiels,
este în măsură să înlăture sau să inac-
tiveze coronaviruși precum cel care
produce COVID-19. Riscul de trans-
mitere este mai degrabă legat de
proximitatea  cu o persoană infectată
și de contactul cu suprafețe contami-
nate de o persoană bolnavă.

ACCENT MONTREAL           
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Un vaccin dezvoltat în urmă
cu o sută de ani pentru a
lupta împotriva flagelului tu-
berculozei se află acum în
atenția cercetătorilor ca
potențială armă împotriva
noului coronavirus.

În Spania, Franța, Olanda sau Aus-
tralia oamenii de știință au demarat studii
clinice pentru a verifica dacă vaccinul
BCG (Bacilul Calmette-Guerin), îm-
potriva tuberculozei ar putea oferi o pro-
tecție împotriva COVID-19.

Există unele indicii privind o posibilă
corelație între acest vaccin și impactul
virusului în rândul populației, în sensul
că țările cu politici universale și de lungă
durată de utilizare a vaccinului BCG (ca
cele din estul Europei, de exemplu) au
fost mai puțin afectate decât cele fără
aceste politici (ca Italia, SUA, Olanda).
Această posibilă corelație a fost relevată
de un studiu publicat la sfârșitul lunii
martie, care însă nu a fost suspus proce-
sului de peer review. Autorii studiului
subliniază faptul că rezultatele la care au
ajuns sugerează că BCG ar putea conferi
o protecție pe termen lung împotriva ac-
tualului coronavirus, dar că nu poate fi
trasă nicio concluzie fără studii clinice
riguroase.

Vaccinul BCG a fost introdus în prac-
tica medicală de aproape un secol, în
1921. Numele său vine de la medicul
bacteriolog francez Albert Calmette şi
medicul veterinar Camille Guérin.
Fiecare doză conține o tulpină atenuată
dar vie a bacilului tuberculos bovin, care
și-a pierdut virulența după ani de cultură

în laborator.
Vaccinul este administrat anual la

zeci de milioane de copii din întreaga
lume, mai cu seamă în țările unde tuber-
culoza face ravagii. În România, el este
obligatoriu și gratuit și se face nou năs-
cuților. La vârsta de 13-14 ani se admi-
nistrează o nouă doză, dacă rezultatul
testării IDR la tuberculină este negativ.

În Canada nu se practică vaccinarea
BCG de rutină. Health Canada mo-
tivează acest lucru prin numărul scăzut
de cazuri de tuberculoză și prin faptul că
vaccinul are o eficacitate de 50% în pre-
venirea acestei boli (eficacitatea sa crește
la 60-80% împotriva formelor severe de
tuberculoză la copii, în special a menin-
gitei tuberculoase).

Multiple studii au arătat însă că vac-
cinul BCG nu protejează doar de tuber-
culoză, acțiunea sa întinzându-se și la
alte boli infecțioase. De exemplu, într-un
studiu pe două mari cohorte de copii
(58.000 și 93.000 de subiecți, din peste
20 de țări), publicat în 2014, cercetătorii
au constatat că cei cu vaccinul BCG
aveau 17% și respectiv 37% mai puține
riscuri de a suferi de o infecție acută a
căilor respiratorii.

Aceeași observație a fost făcută și în
2018, într-un studiu realizat pe 990 de
adolescenți din Africa de Sud, care a
confirmat că infecțiile respiratorii au fost
de aproape trei ori mai puțin frecvente la
cei vaccinați împotriva tuberculozei.

Recent, o echipă de cercetători olan-
dezi condusă de dr. Mihai Netea, unul
din oamenii de știință de frunte în ceea
ce privește sistemul imunitar (născut în
Cluj-Napoca), a descoperit care sunt
mecanismele acestei protecții. Aceasta
are legătură cu activarea de către vac-
cinul BCG a sistemului imunitar înnăs-
cut. Doctorul Netea este de altfel cel care
va conduce studiul clinic din Olanda, de
la Universitatea Radboud, la care vor
participa 1.000 de cadre medicale cu o
mare expunere la virusul SRAS-CoV-2:
500 dintre aceștia vor fi vaccinați cu vac-
cinul BCG, 500 vor primi un placebo.

Rezultatele acestui studiu precum și
a celor din Australia și alte țări europene
sunt așteptate în următoarele câteva luni.

Este deci posibil ca prin cercetări mai
aprofundate să se confirme faptul că
acest vaccin împotriva tuberculozei con-
feră o oarecare protecție împotriva
COVID-19. La ora actuală însă acest
lucru nu se poate afirma cu certitudine.

ACCENT MONTREAL

Poate proteja
vaccinul împotriva
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ELENA NIGAI
Naturazone.net

Sistemele nervos, endo-
crin și imun funcționează
sinergic pentru a proteja or-
ganismul într-o situație de
atac, ceea ce duce la o in-

teracțiune permanentă între ele.
Stresul acut sau scurt (câteva minute

sau ore) produce o reacție de „luptă ” care
stimulează imunitatea naturală, dar scade o
parte din imunitatea specifică (mai ales lim-
focitele care sunt responsabile de produ-
cerea anticorpilor). Dacă stresul continuă și
devine cronic, sistemul imunitar va slăbi
datorită producerii excesive de cortizol.
S-a observat că stresul sporește predispo-

ziția de a contracta diverse infecții și că
poate prelungi durata unei boli infecțioase
și amplifica severitatea ei.

Alergiile
Genetica poate transmite un câmp

numit atopic, care tinde să dezvolte alergii,
însă stresul, emoțiile negative, expunerea la
poluanți sau intoleranțele alimentare pot fi
cauze la fel de importante pentru apariția
alergiilor.

Alergiile alimentare sunt reacții speci-
fice față de o anumită substanță provenită
dintr-un produs ingerat și care nu a putut fi
transformată corect de către organism. In-
suficiența hepatică este adesea cauza trans-
formării imperfecte a produsului, deoarece

ficatul este responsabil de metabolizarea
proteinelor și a substanțelor nutritive din
alimente. De asemenea, un sistem imunitar
epuizat duce și el la eliminarea în cantități
reduse a toxinelor.

Principalii alergeni sunt: acarienii,
saliva și părul animalelor, polenul, pro-
dusele lactate, nucile, fructele de mare,
anumite medicamente, latexul, anumite
plante sau veninul unor insecte.

În cazul în care nu avem reacții grave
care să producă un șoc anafilactic, plantele
medicinale antihistaminice și anumite
uleiuri esențiale cu aceleași proprietăți pot
fi folosite cu foarte bune rezultate.

Rezultatele pot apărea imediat, în
funcție de simptomele fiecărei persoane, de
la reducerea congestiilor nazale, a astmu-
lui, dermatitelor, crampelor sau a diarei. În
general, vom folosi plante imunomodu-
lante, antiinflamatoare și antihistaminice. O
detoxifiere a ficatului și tonifierea sistemu-
lui nervos sunt de asemenea foarte impor-
tante pentru eliminarea excesului de toxine
și diminuarea stresului, cât și pentru a pro-
teja sistemul imunitar.

Plante imunomodulante și
antihistaminice
● Urzica - antihistaminică, adaptogenă,
mineralizantă
● Socul - antihistaminică, imunomodulantă

● Splinuța - antihistaminică
● Lumânărica - antihistaminică, tonic
pulmonar
● Astragal - imunomodulant, tonic pulmo-
nar

Plante cu efect detoxifiant
● Armurariu - hepatoprotector, colagog,
coleretic
● Schinel - colagog, coleretic, diuretic, al-
terativ sanguin
● Păpădie (rădăcini și frunze) colagog, co-
leretic, diuretic, laxativ ușor
● Brusture - alterative sanguine și limfatic
● Trifoi roșu - alterative limfatic, anti-
alergic, mineralizant
● Mesteacăn - diuretic și alterative

Plante tonice nervoase și
adaptogene
● Urzica - anti-inflamatoare, adaptogenă,
mineralizantă
● Mușățelul - anti-inflamatoare, tonică ner-
voasă, mineralizantă
● Rhodiola - tonică nervoasă, adaptogenă.

Pasionată de natură și plante medicinale,
Elena Nigai este naturopat și fitoterapeut
fabricant de produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților Naturo-
pați din Quebec. Info suplimentare: 514-
240-4940 | herboristelaval@gmail.com.

Stresul, alergiile și sistemul imunitar
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Oamenii de ştiinţă ar trebui să
studieze pseudoştiinţa, să
vadă cu ce se ocupă cei pre-
ocupați de subiecte asociate
domeniului şi să şi citească
pseudostudii. Este deosebit
de important ca un om de şti-
inţă să facă diferenţa dintre
ştiinţă şi pseudoştiinţă. Sunt
nenumărate cazuri de pse-
udoştiinţă evidentă, care nu
merită cercetări suplimentare,
cum ar fi acei lunatici care
apar la televiziune şi ne
anunţă că au descoperit data
următorului cutremur devas-
tator. Dar lucrurile sunt mai
complicate...

Pseudoştiinţa care este demnă de luat
în seamă este cea produsă de o minoritate
de doctori şi oameni de ştiinţă calificaţi
(pentru că aceştia, clamând pregătirea ofi-
cială, au credibilitate în faţa publicului ne-
cunoscător - n.tr.). Această minoritate
promovează pseudoştiinţa cu titlu de şti-
inţă autentică prin intermediul anumitor
organe de presă, de multe ori cu serioase
consecinţe asupra credibilităţii ştiinţei ori
privind abordarea de către public a unui
anumit subiect.

Afirmaţiile doctorului britanic Andrew

Wakefield privind autismul şi vaccinările
continuă, de mai bine de 20 de ani, să aibă
un impact asupra ratei vaccinărilor, în
ciuda faptului că i s-a retras licenţa de
practică, iar cercetările sale au fost
dovedite ca fiind false.

Dar de ce există o minoritate de oa-
meni de ştiinţă care produc pseudoştiinţă?
În mod evident, o parte a pseudoştiinţei
este asociată puternic cu unele convingeri
ideologice, iar judecata motivată (respin-
gerea oricăror informaţii ori probe care nu
se încadrează în setul de opinii deţinute
privind un subiect şi acceptarea totală a
oricărei idei care se potriveşte cu ceea ce
persoana consideră a fi adevărat) se poate
dovedi mai puternică decât datele disponi-
bile, logica şi anii de pregătire. Este posi-
bil, desigur, şi ca autorul unei teorii
pseudoştiinţifice să ajungă convins de in-
failibilitatea sa.

Dar poate o altă ipoteză este mai
aproape de adevăr. Poate că parte a
problemei porneşte de la modul în care
ne educăm viitorii oameni de ştiinţă?

Ipoteze
Pseudoştiinţa, în esenţă, nu respectă

metoda ştiinţifică. O definiţie utilă a
metodei ştiinţifice este următoarea: „prin-
cipii şi proceduri necesare pentru verifi-
carea unor informaţii, implicând
identificarea şi formularea problemei,
colectarea datelor prin observaţie şi ex-
periment, precum şi formularea şi testarea
ipotezelor”.

Un element cheie din definiţia de mai
sus este testarea ipotezelor. Trebuie să

testăm ipotezele, pentru că numai așa-
putem evita să greşim.

Testarea ipotezei este prima victimă a
pseudoştiinţei. Concluziile sunt deja trase,
iar datele şi analizele sunt astfel alese
(conştient sau nu), încât să demonstreze
concluzia dorită.

Din păcate, elevii de liceu şi studenţii
beneficiază de o expunere limitată la ceea
ce înseamnă testarea ipotezei. Un exer-
ciţiu de laborator constă, de regulă, în
repetarea unui experiment, simplificat de
cadrele didactice, ale cărui concluzii sunt
bine-cunoscute.

O atare abordare formează deprinderi
tehnice pentru efectuarea unui experi-
ment, dar nu atinge subiectul testării
ipotezei. Ne-am aştepta ca studenţii să
testeze ipoteze, fără o experienţă reală?
Nu, iar fără o experienţă reală în testarea
ipotezelor putem submina ani de educaţie.

Ce fac cercetătorii cu timpul
lor?

Care este cel mai cronofag aspect al
ştiinţei? Colectarea datelor? Producerea
rezultatelor?

În laboratoarele şcolilor se alocă mult
timp obţinerii rezultatelor relevante. To-
tuși, nu acesta este modul în care se des-
făşoară cercetarea ştiinţifică.

Atunci când se efectuează cercetări,
obţinerea de rezultate poate fi rapidă.
Partea consumatoare de timp este cea în
care se verifică validitatea rezultatului
prin diferite experimente, inclusiv prin
verificarea cu date publicate de alţi
cercetători, obţinute în cadrul altor studii.

Pseudoştiinţa nu utilizează aceste ve-
rificări încrucişate. „Descoperiri” ale
vieţii extraterestre apar, de exemplu, în
fiecare an în Journal of Cosmology. În
mod inevitabil, fiecare „descoperire” este
urmată de infirmare, în care se arată că
„extratereştrii” au, în fapt, origini cât se
poate de pământene. Pentru un cercetător
serios, omiterea verificării unor asemenea
posibilităţi (ca ceva ce pare din altă lume
să aibă o explicaţie mult mai simplă) pare
bizară, dar acesta este unul dintre semnele
distinctive ale pseudoştiinţei.

Din păcate, pe timpul orelor de labo-
rator rar se vorbeşte despre importanţa
verificării încrucişate. Studenţii consumă
timpul alocat cu obţinerea de rezultate,
rămânându-le puţin timp pentru validarea
acestora.

Articolele din revistele de profil şi
presa evidenţiază noile rezultate. Acest
mod de informare nu reflectă însă abor-
darea cercetătorilor, căci rezultatele sunt,
în fapt, preludiul pentru luni de muncă de
verificare. Este bună această abordare care
lasă impresia că ştiinţa înseamnă doar
rezultat?

Încadrarea în modele
Identificarea unui model matematic

pentru datele obţinute a fost şi rămâne un
aspect esenţial al ştiinţei. Legile mate-
matice ale mişcării plantelor ale lui Ke-
pler, create în secolul al XII-lea, au
netezit terenul pentru teoriile newtoniene
privind mişcarea şi gravitaţia.

Studenții învaţă adesea (ori presupun)
că cu cât sunt mai mici diferenţele dintre
model şi date, cu atât modelul este mai
bun. Aceasta abordare este încurajată de
statistica R2, din Microsoft Excel. Totuşi,
această abordare poate duce la probleme.
Atunci când analizăm datele, privim un
trend printre multe date parazit. De exem-
plu, temperaturile cresc gradat din iarnă
către vară, dar dacă luăm temperaturile
zilnice, vedem că nu este o creştere con-
tinuă, ci sunt multe varianţii „sus-jos”.

Putem surprinde modelul tendinţei
crescătoare a temperaturilor cu o funcţie
relativ simplă (ca o sinusoidă), dar funcţii
mai complexe pot reproduce şi fluctuaţi-
ile. Acest progres este însă iluzoriu, de
vreme ce fluctuaţiile sunt altele în fiecare
an.

În statistică una dintre probleme este
suprapotrivirea (eng. overfitting -
suprapotrivirea apare din cauza aplicării
unui model prea complex, ce poate fi in-
fluenţat de date nerelevante - n.tr.), iar
pericolele acesteia sunt predate în fa-
cultăţi, dar adeseori studenţii nu înţeleg
riscurile existente. Poate că estetica unui
model este prea atrăgătoare...

De ce unii oameni de ştiinţă produc

Colaborarea şi utilizarea cunoştinţelor mai multor cercetători în acelaşi proiect cresc pro-
babilitatea creării unui produs ştiinţific.

Linus Pauling, eminent cercetător, laureat
al Premiului Nobel pentru chimie în 1954,
a căzut totuşi şi pe teritoriul pseudoştiinţei,
promovând vitamina C, fără dovezi conclu-
dente, ca având calităţi curative miracu-
loase, mit care se păstrează şi astăzi.
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şi promovează pseudoştiinţa

Over-fitting
Pseudoştiinţa utilizează supra-

potrivirea în nenumărate moduri. Funcţii
foarte complicate (incluzând aici şi
reţelele neurale artificiale), cu nicio bază
în fizică, sunt adesea utilizate cu diverse
date, fără nicio temere. Datele pot fi
schimbate, rejectate ori filtrate fără nicio
justificare.

O consecinţă frecventă a supra-
potrivirii este reprezentată de predicţii
stranii, bazate pe funcţii de extrapolare (în
viitor). De nenumărate ori, contestatarii
schimbărilor climatice susţin că
încălzirea va fi înlocuită de o răcire extra-
ordinar de rapidă. Astfel de afirmaţii nu se
susţin însă, iar opinii curente de acestă
factură sunt dubioase.

Suprapotrivirea nu este pur şi simplu
doar o utilizare abuzivă a statisticii, căci
ea poate influenţa dezbaterea publică des-
pre ştiinţă. Dacă studenţii, viitorii cercetă-
tori, nu învaţă despre riscurile asociate

suprapotrivirii, politicile publice pot fi
afectate.

Rolul colaborării în
eliminarea pseudoștiinței

Colaborarea reprezintă un instrument
puternic pentru ştiinţă, permiţând cercetă-
torilor să se implice şi în alte domenii, să
schimbe informaţii şi să reducă erorile.

Colaborarea este, de asemenea, un pu-
ternic instrument împotriva pseudoștiinței.
Un astronom ştie că Jupiter şi Saturn nu
produc valuri pe Terra. Un oceanograf ştie
punctele tari şi slăbiciunile măsurătorilor
efectuate cu maregraful (aparat cu care se
determină și se înregistrează variația
nivelului apelor unei mări, în special în
timpul mareelor. n.tr.).

Erorile pseudoştiinţei pot înflori în ab-
senţa colaborării. Erorile făcute de geo-
logul Ian Plimer în cartea sa publicată în
2009, Heaven and Earth, arată că autorul
nu a colaborat cu experţi în transfer ra-

dioactiv şi astrofizică.
Absenţa colaborării în cazul Plimer

pare să reprezinte un model răspândit. De
exemplu, studiile ce resping schimbările
climatice cauzate de om au în medie doi
autori, pe când cele fără o poziţie fermă
ori care susţin schimbările climatice
provocate de acţiunile omului au 3,4-3,6
autori. La cei care resping colaborarea se
manifestă o mai mare posibilitate de
eroare.

Din păcate, studenţii au o experienţă
limitată în ceea ce priveşte colaborarea.
Aceştia lucrează în echipe câteodată, dar
aceste grupuri nu reproduc dinamica co-
laborării ştiinţifice.

Pe de altă parte, de multe ori grupurile
conţin studenţi cu aceleaşi cunoştinţe, ori
diversitatea în ce priveşte domeniul
cunoscut asigură o mai bună protecţie îm-
potriva pseudoştiinţei.

Modelele de evaluare care notează
performanţa, prin comparaţie cu ceilalţi
colegi, nu sunt menite să încurajeze co-
laborarea.

Ce putem face?
Cum putem educa oamenii de ştiinţă şi

cum putem reduce numărul cercetătorilor
care produc pseudoştiinţă?

Trebuie să transformăm modul în care
predăm ştiinţa, să fie mai apropiat, ca
model, de modul în care efectiv se lu-
crează în cercetare. Acest aspect a fost re-
cunoscut de multe cadre didactice.
Studenţii au nevoie de timp pentru a ex-
plora şi testa ipoteze plauzibile multiple.
Poate va trebui să renunţăm la anumite
abilităţi, materializând astfel de propuneri,
dar este un preţ care merită plătit.

Trebuie să încurajăm abordarea inter-
disciplinară a ştiinţei. Statistica este în-
văţată de doar o parte dintre studenţi, dar
ea ar trebui predată tuturor.

Studenţii trebuie, de asemenea, să în-
veţe despre procesul luării deciziilor, des-
pre logică şi despre erori de gândire.

Trebuie să găsim mijloacele necesare
pentru a face ca educaţia ştiinţifică să re-
flecte natura colaborativă a cercetării şti-
inţifice. Asta se întâmplă pentru mulţi
doctoranzi, dar mulţi studenţi nu au opor-
tunităţi să participe la colaborări şi să vadă
recompensele implicării în astfel de acti-
vităţi.

Dacă nu putem educa eficient studenţii
despre adevărata natură a ştiinţei, vom
avea un produs nociv: oameni de ştiinţă
care produc pseudoştiinţă; aceştia vor sub-
mina eficienţa ştiinţei în societatea de
mâine.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „Scientists can learn from
pseudoscience” a apărut în revista The
Conversation. Scientia.ro este unul dintre
cele mai importante site-uri de popu-
larizare a științei și de demontare a mi-
turilor pseudoștiințifice în limba română.
Scientia.ro prezintă zilnic articole și știri,
are o secțiune de bloguri și una destinată
întrebărilor din partea cititorilor.
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Care este viteza de expansi-
une a Universului? Diverse
metode de a o măsura dau
rezultate diferite. O nouă
teorie, a bulei cosmice inter-
galactice, ar explica aceste
rezultate.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Teoria nașterii și a
evoluţiei Universului
are ca punct de plecare
aşa-numitul Big Bang,
un fel de explozie cos-
mică ce ar fi generat
materia, spaţiul și tim-
pul Universului nostru.

De atunci, adică de acum circa 13.7 mili-
arde de ani, Universul se află în expansiune
și în răcire. Dacă la început era un Univers
extrem de cald, o supă de cuarci și gluoni,
la ora actuală temperatura Universului, mă-
surată de radiaţia cosmică de microunde,
este de circa 2.7 K.

Această radiaţie a fost generată la circa
300.000 de ani după Big Bang, când mate-
ria și radiaţia s-au decuplat. Informația pe
care aceasta ne-o furnizează ne arată cum
era Universul în perioada respectivă.

Expansiunea Universului, care deci
continuă de la Big Bang încoace, este la ora
actuală un subiect extrem de dezbătut, în-
trucât metode diferite dau rezultate diferite
asupra valorii vitezei de expansiune. De
când metodele care o măsoară au devenit
precise, deci cu erori mici, rezultatele

obţinute nu se mai suprapun. Cosmologii
încearcă să rezolve acest mister. Să vedem
însă despre ce metode este vorba.

O primă metodă este destul de directă:
măsurarea deplasării spre roșu, un fel de
efect Doppler, a stelelor numite cefeide și a
supernovaelor. Cefeidele sunt stele bine
cunoscute care pot fi folosite ca standard în
măsurătorile astronomice.

A doua metodă care permite măsurarea
vitezei de expansiune a Universului are
de-a face cu temperatura radiaţiei cosmice
de microunde. Această temperatură nu este
perfect omogenă, ci are mici variaţii care au
fost măsurate recent. Măsurarea acestor
variaţii permite extragerea vitezei de ex-
pansiune a Universului.

Ei bine, cele două metode ajung la va-
lori diferite pentru H0, așa-numita con-
stantă a lui Hubble, care dă viteza de
expansiune a Universului. Cele două valori
nu sunt compatibile între ele. Care să fie ex-
plicația acestei incompatibilități?

O parte dintre oamenii de ştiinţă sunt
convinși că este vorba despre o „nouă fi-
zică” - adică de fenomene pe care încă nu le
cunoaştem, cum ar fi particule sau câmpuri
de energie noi. Ar putea avea de-a face cu
materia și energia întunecată care, la rândul
lor, reprezintă mistere pe care fizicienii
încearcă să le dezlege atât prin experimente
la acceleratoarele de particule și în labora-
toare subterane, cât și prin teorii care să în-
globeze aceste noi forme de materie și
energie.

O altă explicaţie, mult mai simplă, a fost
propusă recent de un grup de cercetători
într-un articol publicat în Physics Letters B
și prezentat de către Live Science. Expli-
cația oferită de acești cercetători nu are

nevoie de o fizică nouă.
Autorii susțin că noi am „locui” într-o

bulă cosmică cu densitate scăzută. Adică o
regiune intergalactică cu o densitate mai
mică decât regiunile ce o înconjoară.

Ipoteza care subîntinde cosmologia ac-
tuală susţine că densitatea medie în Univers
este constantă și stă la baza rezultatelor
obținerii valorii lui H0. Dar dacă Universul,
care a evoluat din fluctuații de densitate
după Big Bang, nu are o densitate medie
constantă ci ar exista regiuni cu densitate
mai mare a materiei și altele - precum a
noastră, după cum susțin cercetătorii - cu
densitate mai mică, atunci măsurătorile
obţinute aplicând cele două metode, cea
care măsoară deplasarea spre roșu a vitezei
stelelor și cea care măsoară diferenţele de
temperatură în radiaţia cosmică de fond, nu
trebuie să dea același rezultat.

Evident, la ora actuală aceasta este doar
o ipoteză ce nu are o confirmare experi-
mentală. Avantajul este că nu are nevoie de
o nouă fizică, însă nu este clar dacă Uni-
versul este organizat în regiuni cu densități
de materie diferite și că noi ne-am afla într-
o bulă cosmică cu densitate mică. Desigur,
în viitorul apropiat vom ajunge să
înţelegem mai bine expansiunea Universu-
lui și structura acestuia și să confirmăm sau
nu această nouă ipoteză.

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare (Italia) şi colaborator al portalului
Scientia.ro. Acest articol a fost scris în co-
laborare cu Luminiţa Costea, profesor la
Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”, din
Sfântu Gheorghe.

Călătorie în lumea ştiinţei: Teoria
bulei cosmice

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Big Bang și
originea Universului
Universul pe care-l cunoaștem și în care
ne ducem existența a luat naștere acum
mai bine de 13 miliarde de ani dintr-un
fel de explozie inițială (cuvântul „ex-
plozie” nu este chiar exact): un Big
Bang, în urma căruia s-au născut spațiul,
timpul, materia și energia. De atunci
Universul este într-un continuu proces de
expansiune - mai mult, expansiunea Uni-
versului este accelerată - datorită, se
pare, unei bizare forme de energie nu-
mită energia întunecată, care acționează
ca un fel de forță antigravitațională.
Cu actualele acceleratoare de particule,
în special cel de la Geneva (Large
Hadron Collider - LHC, cu o circumfe-
rință de 27 de km, unde se ciocnesc fas-
cicule de protoni cu viteze foarte
apropiate de cea a luminii), reușim să
recreăm procesele care au avut loc
câteva fracțiuni de secundă după Big
Bang. Ne apropiem din ce în ce mai mult
de cunoașterea fenomenelor care credem
că au avut loc, însă Big Bangul ca atare
rămâne un mare și profund mister.
Majoritatea oamenilor de știință sunt de
părere că nu are sens să ne întrebăm ce a
fost înainte de Big Bang, întrucât nu a
fost nimic: tot ce există la ora actuală își
are originea în acest fenomen incredibil.
Totuși, teoria relativității generale a lui
Einstein nu spune că spațiul și timpul nu
ar fi putut exista înainte de Big Bang, ci
doar că acestea aveau o curbare atât de
mare la începutul Universului încât teo-
ria relativității, așa cum o cunoaștem
astăzi, nu este valabilă. Este nevoie de o
nouă teorie, teoria relativității generale
cuantice, care la ora actuală încă nu
există - sau cel puțin nu există o versiune
acceptată de majoritatea oamenilor de
știință.
Ne putem astfel imagina că Universul,
înainte de ceea ce noi numim Big Bang,
a fost într-o fază de contracție - deci
devenea din ce în ce mai „mic”. În acest
Univers, lumina nu se deplasa spre roșu
(ca în Universul actual aflat în expansi-
une) ci spre albastru. Universul devenea
practic din ce în ce mai dens, până când,
la un moment dat, a ajuns în situația în
care a început din nou să „crească”- mo-
ment pe care noi îl numim Big Bang.
Materia foarte densă a început să se „ra-
refieze”, au luat naștere particulele pe
care le vedem astăzi (protonii și neu-
tronii), atomii, stelele, galaxiile și… noi.

Sursa: „Ce a fost înainte de Big Bang?
O călătorie înapoi în timp”, de Cătălina
Curceanu, www.accentmontreal.com.

O imagine luată cu telescopul spațial Hubble care înfățișează steaua RS Puppis, una din cefeidele utilizate pentru a măsura expansiunea
Universului. Imagine: NASA/ESA/Hubble Heritage (STScI/AURA)-Hubble/Europe Collab.
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URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Cali-
ficări: minim 5 ani de experiență, persoană
harnică și disponibilă, în bună formă fiz-
ică, spirit de echipă, muncă la exterior, per-
mis de conducere valid (posibilitate de a
face parte din echipele noastre de
deszăpezire în timpul iernii). Postul este la
timp plin, permanent, cu salariu competitiv
și asigurare colectivă. Loc: Montreal și îm-
prejurimi (punct de întâlnire la Laval).
Data de început: imediat. info@genex-
inc.ca sau contactați-ne la 450-963-2990
(lăsați un mesaj).

URGENT, căutăm doi lucrători pentru
transport și cărat diverse (manutention),
ajutor la instalare de pavaj și alte materi-
ale, plantare, punerea plăcilor de gazon și
alte sarcini conexe. Calificări: experiența
în amenajare peisagistică un atu, harnic și
disponibil, în bună formă fizică, spirit de
echipă, muncă la exterior, permis de con-
ducere valid (posibilitate de a face parte
din echipele noastre de deszăpezire în tim-
pul iernii). Postul este la timp plin, perma-
nent, cu salariu competitiv și asigurare
colectivă. Loc: Montreal și împrejurimi
(punct de întâlnire la Laval). Data de în-
ceput: imediat. info@genexinc.ca sau con-
tactați-ne la 450-963-2990 (lăsați un
mesaj).

Compania Bordic Expert Ménage caută să
angajeze bărbați (vârsta 30-45 ani) pentru
a face curat în birouri. Plata oficial, cu cec,
15$/oră.Contactați Eugen prin email la
expertmenage@bordic.com sau prin tele-
fon la 514-799–6864.

Căutăm o persoană onestă și cu experiență
pentru a face ordine și curățenie într-un
apartament, de două, trei ori pe săp-
tămână. Sunați/lăsați un mesaj pentru Bev
la 514-731-2176 sau textați la 718- 871-
7126.

Regency Nannies, o agenție de recrutare
specializată în plasarea de bone, menajere
și îngrijitoare, caută candidați/candidate
pentru familii în regiunea Montreal și
Laval. Candidatul ideal are cel puțin 6 luni
de experiență, este res-ponsabil și posedă
referințe verificabile. Familiile cu care lu-
crăm au nevoi diferite, astfel că Regency
Nannies poate oferi frecvent posturi la
timp parțial și plin. Persoanele care doresc
să lucreze în acest domeniu într-un mediu
plăcut și stimulant sunt rugate să sune la
514-344-0099, Elsa.

Compania Systèmes Sous-sol Québec an-
gajează lucrători în construcții. Nou-
veniții sunt bineveniți. Experiența în
domeniul construcțiilor nu este necesară,
compania oferă programe de pregătire in-
tensivă. Posibilitate de avansare, muncă pe

tot parcursul anului, salariu competitiv,
asigurare după trei luni. Postulați la
rh@soussol.ca. Info: 514-334-7824, ext.
232 | www.soussol.ca.

Firmă cu 13 ani de experiență în domeniul
construcțiilor și renovărilor caută munci-
tori. Plata este negociabilă, în funcție de
experiență. Info: www.renoroca.ca. Con-
tact: enoroca_inc@yahoo.com sau 514-
575-2939.

Companie situată în Lachine caută o per-
soană de origine română pentru asamblare
mobilier de birou și muncă într-un de-
pozit. Cerințe: bilingvism, permis de con-
ducere valid, capacitate de a conduce un
camion („Cub”) de 16 picioare, experiență
în mutări, asamblare și instalare de mo-
bilier de birou. De luni până vineri (8:00 -
16:45), între 24 și 40 de ore pe săptămână.
Salariu: între 16$ și 18$ pe oră. Trimiteți
CV-ul la rlegler@geomar.ca. Tel: 514-595-
1400, ext. 225 - cereți cu Roland.

Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și re-
novărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726 sau
la cdb@live.ca.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman, în
Lasalle. Aproape de școală și grădinițe, la
5-7 minute de stația de metrou Angrignon.
Frigider, aragaz, încălzire și apă incluse.
Curte interioară cu piscină și parcare exte-
rioară gratuită. Info suplimentare: 514-
575-9377, Ina (română, rusă, franceză).

Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,
2255 rue Vallières, H7M 3B7. Acces la
electromenajere (mașină de spălat/uscat,
microunde, frigider, aragaz), BBQ pentru
vară, internet, 10 minute de metrou Cartier
sau Montmorency. Stație de autobuz în
față, autostrada 440 la 2 minute. Tel: 514-
550-2774.

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Lau-
rentides/St. Martin. Aproape de școală, au-
tobuz, metrou. Căutăm persoane li-niștite,
ideal cuplu, nefumători. 890$/ lună. Sunați
la 514-465-4877.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de stația de metrou Place des Arts,
complet renovate, totul inclus: încălzire,
apă caldă, electricitate, frigider și aragaz.
Spălătorie și ascensor în imobil. Concierge
român. Chirii de la 650$/lună, bail de 12
luni. Tel: 450-465-9360.

Cetățean canadian, 170/78, educație mi-
litară și studii juridice canadiene, NE-
FUMĂTOR caut relație serioasă cu o
doamnă cu condiții și valori morale
asemănătoare, între 40 și 50 ani. Răspund
cu plăcere la mesaj text sau cel: 438-876-
0543.

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn ne-
fumător, până în 48 de ani, pentru o re-
lație serioasă. Telefon: 514-329-5524,
după orele 20:00.

www.accentmontreal.com
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ANUNȚURI BISERICI

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare du-
minică şi de sărbători mari la orele
10:30 a.m. Adresa: 1690 Avenue De l'Église,
Montreal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com.

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: du-
minica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântu-
lui Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba ve-
cerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.

Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Dom-
nului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se des-
fășoară duminica şi sărbătorile din săp-
tămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730.

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul pro-
gram: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514-475-
1399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din St-
Eustache: slujba are loc duminica, ora 11:15.
Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache, J7P
3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org.

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. Saint-
Joseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.

Biserica Ortodoxă Română cu hramurile
Acoperământul Maicii Domnului și Sfinţii
Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii, Con-
stantin şi Mama Sa, Elena, din Pierrefonds
& West Island vă invită să participaţi la
Sfânta Liturghie şi Universul Catehetic al
Copiilor, duminica începând cu ora 11:45.
Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514-
714-2762. Adresă: Paroisse Saint-Raphaël-
Archange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. www.ortodoxwestisland.ca.

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Li-
turghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565. www.sfantamariamica.org.

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

Pentru rubricile oferte de muncă, închirieri, vânzări, cumpărări, decese, matrimoniale

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la info@accentmontreal.com.
Nu se primesc anunțuri prin telefon.

50.00
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MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

În acest număr prezentăm
una dintre cele mai frumoase
deschideri ce face parte din
strategia jocului deschis, și
anume Gambitul Regelui.

Gambitul Regelui este una dintre cele
mai vechi deschideri de șah documentate,
fiind jucată de către spaniolul Luis
Ramírez de Lucena, la sfârșitul secolului
XIV. Ea a fost până la finele secolului
XIX una dintre cele mai populare și mai
utilizate deschideri în șah.

Iată pe tabla de șah principiul de bază
al strategiei:
Poziția 1: Ca de obicei, prin e2-e4, albul
joacă o partidă deschisă, menită să intre
într-o situație câștigătoare încă din startul
partidei.
Alb - pion din e2 la e4 (mutare simplifi-
cată pentru pioni, e2-e4).
Negru - pion din e7 la e5 (sau e7-e5).

După popularul e2-e4 blocat de negru,
pentru a obține un avantaj rapid, singura
posibilitate pentru alb constă în atacul
punctului e5. Acest atac se poate face prin
Cg8-f3 și mai apoi prin pion d2-d4, po-
ziție ce ar reprezenta Deschiderea
Scoțiană prezentată alăturat, în cazul în
care negrul se apară cu calul din Cb8-c6.

Această metodă de atac a albului, a pi-
onului din e5, este greu de recomandat de
către profesorii de șah deoarece ea permite
negrului să scape de presiunea punctului
e5 de pe tablă, prin schimb de pioni. Prac-
tic, după schimbul de pioni, albul nu
obține un mare avantaj decât dacă joacă
un joc deliberat un sacrificiu de pioni (joc
ce va fi comentat într-un număr viitor).

Poziția 2: Eu fiind un mare amator al
jocului complet deschis și tranșat în
primele 10 mutări, prefer să atac poziția
din e5 prin pion f2-f4. Această deschidere
prezentată mai jos se numește Gambitul
Regelui.
Alb - pion din f2 la f4 (sau f2-f4).
Negru - pion din e5 la f4 (sau e5-f4).

Poziția 3: După ce se cedează deliberat
pionul din f4, albul își continuă strategia
de a menține presiune pe punctul e5.
Alb - cal din g1 la f3 (sau Cg1-f3).
Negru - cal din b8 la c6 (sau Cb8-c6).

Poziția 4: Albul mută nebunul cu scopul
de a pune presiune pe apărarea regelui
negru din f6 și, în același timp, își
pregătește rocada cu scopul de a-și pune
regele la adăpost, înaintea atacului final.
Alb - nebun din f1 la c4 (sau Nf1-c4).
Negru - pion din d7 la d6 (sau d7-d6) sau
Cg8-f6.

Poziția 5: Albul sacrifică nebunul pe pio-
nul din f7 (Nc4-f7) și definește total
această deschidere ca fiind Gambitul
Regelui acceptat.

Ajuns în această poziție, albul își
menține linia agresivă, nelăsând timp ne-
grului să preia inițiativa, și își îndeplinește
cele trei obiective ale unei deschideri:
1. Controlul centrului tablei de șah;
2. Dezvoltarea rapidă a jocului;
3. Prepararea unei viitoare rocade sau
punerea regelui la adapost.

Negrul poate continua în diferite mo-
duri, însă ajuns în această poziție, se poate
afirma că acesta pare să nu înțeleagă unde
a făcut o greșeală. Debutul acestui joc și
poziția actuală prezintă greutăți deosebite
pentru cineva care nu stăpânește jocul de
deschidere în șah.

În încheiere, aș dori să menționez că
deschiderea Gambitul Regelui, deși a fost
foarte utilizată vreme de 300 de ani, a
pierdut din popularitate și nu mai este ju-
cată decât în turneele de amatori, deoarece
tehnica defensivă a negrului din debutul
partidei este capabilă să țină piept jocului
incisiv și de sacrificiu al albului.

Nefiind profesor de șah și ținând cont
de faptul că acest articol se dorește a fi o ex-
plicație simplă a uneia dintre cele mai
arhaice deschideri în șah, las în grija citi-
torului practicarea acesteia și experimenta-
rea diferitelor variante ce decurg din ea.

Matei Maxim este un pasionat al sportu-
lui, în special fotbal, tenis, handbal, rugby
și șah.

Cele mai bune deschideri în șah pentru
începători: Gambitul Regelui

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Centrul de Loisir CDN;
Magazine: Fruiterie Anka, Pharmaprix
(Complex Wilderton), Marché EuroVicto-
ria, Marché Épicure - 5252 Paré, Marché
Epicure - 5555 Westminister N; Cabinete:
Dr. Buracu, Dr. Cristache, Dr. Zinca; Con-
tabilitate: Arcade Accounting (3333
Cavendish), DFD Comptables Généraux
Accredités; Restaurante: Bravo; Biserici:
Înălţarea Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD
Consulat; Magazine: Charcuterie Fair-
mount; Cabinete: Dr. Fârșirotu; Biserici: Sf.
Nicolae.
MONTREAL EST/NORD

Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani
Montreal, Île des Gourmands; Biserici:
Buna Vestire, Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Ilie.
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Adonis (Place Vertu), Place du
Vin; Coletărie: World Line Cargo.
WEST ISLAND
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie
M.D., Marché Épicure Pointe-Claire.
RIVE SUD
Magazine: Balkani, Cracovia, Fruiterie 440,
Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
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Bîrcă; Biserici: Sf. Pantelimon.
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BBAANNCCUURRII                                                                                                                                  BBAANNCCUURRII

☺Putem ieși pentru activități agricole. O
veste bună pentru cei ce bat câmpii! 

☺Două blonde stăteau de vorbă:
- Te-ai uitat vreodată în ochii soţului tău
în timp ce făceai sex?
- Da.
- Şi ce mutră avea?
- Stătea în uşă ca prostul.

☺Într-un compartiment de tren, un oltean
şi un ardelean. La un moment dat, arde-
leanul scoate o litră de palincă, slănina,
pita, sfărâmă o ceapă şi începe să
mănânce, trăgând din când în când şi din
palincă. Olteanului i se face de-o dușcă,
dar cum să intre în vorbă? Văzând că țuica
e pe terminate, își ia inima-n dinți şi se
apropie de ardelean:
- Mă cheamă Radu!
- Apăi, no, dacă te cheamă, du-te...

☺Soțul a spus că între noi a dispărut scân-
teia. Am cumpărat un electroșoc. După ce
își va reveni, îl mai întreb o dată.

☺- De ce plângi?
- Se opun ai mei să mă mărit cu tine!
- Ei lasă, nu mai fi așa supărată, găsesc eu
pe altcineva!

☺Un ardelean nervos:
- Alo, Electrica?
- Nu domnule, suntem compania de apă.
- No, nu-i bai, să vă trăznească dumnezo

și pe voi!

☺La o petrecere un domn se adresează
unei fermecătoare domnișoare: 
- Domnișoară, dansezi ? 
- Da, sigur. 
- Păi atunci du-te și lasă-mă și pe mine să
stau pe scaun!

☺La un bătrân de 95 de ani vine un re-
porter ca să-l întrebe cum trăieşte şi care
este secretul longevităţii sale.
- Eu, tinere, am un program foarte fix pe
care-l respect cu stricteţe. Uite de exem-
plu, în fiecare dimineaţă, la ora 6, fac pipi.
- Interesant! Și mai departe?
- Păi la ora 6:30 fac caca.
- Bun, şi după aceea?
- După aceea mă scol din pat.

☺Doi studenţi la inginerie mergeau prin
campus discutând, când unul dintre ei
spune:
- Da’ de unde ai bicicleta asta super?
- Să vezi, ieri mergeam pe aici gândindu-
mă la referatele mele, când a apărut în faţa
mea o femeie foarte frumoasă pe această
bicicletă. Şi-a scos toate hainele şi mi-a
spus: „Îţi voi îndeplini orice dorinţă!”
Celălalt dă din cap aprobator şi zice:
- Ai făcut o alegere bună. Hainele ei pro-
babil nu ţi se potriveau!

☺- Iubito, am spart o farfurie!
- Vin acum cu mătura!

- Nu-i grabă, poți veni și pe jos...

☺- Bună ziua, am venit pentru terapia de
cuplu.
- Și parteneraul dvs.?
- Am crezut că-mi dați unul aici!

☺- Dragă, am auzit că te-ai împăcat cu
soțul.
- Da dragă, nu mai suportam să-l văd
fericit!

☺- Măi bărbate, iar ți-ai lăsat hainele îm-
prăștiate prin casă?

- Nu sunt împrăștiate, sunt distanțate social!

☺Dacă bănuiești că soția te înșelă, sună și
spune-le că are COVID. Vor afla toate per-
soanele cu care a avut contact.

☺Râsul este cel mai bun medicament, dar
dacă râzi de unul singur, clar îți mai trebuie
și alte medicamente.

☺Ea: Nu mai suport, doar de mașini îmi
vorbești!
El: Și despre ce ai vrea să vorbim?
Ea: Nu știu, zi și tu ceva de amor...
El: Amor...tizor?

DIVERTISMENT
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