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Rotary Golf Charity Cup organizează prima ediţie la Ineu

Specialiştii colectează informaţii
direct de la pacienţi

adresat
O competiție internațională Studiu
bolnavilor de cancer
Rotary
Club
Oradea
1113 organizează sâmbătă,
18 martie, la Kings Land
Country Club, prima ediție
a competiției internaționale
„Rotary Golf Charity Cup”,
parte din circuitul Carpathian Golf Tour 2017.

„Dorim ca această competiție să devină un eveniment
anual de anvergură care să reunească pasionații de golf din
întreaga lume. Scopul caritabil
al acestui eveniment va ﬁ axat
pe educație”, spune Békési
Csaba, președinte Rotary Club
Oradea 1113.
Anul acesta, sponsorizările
strânse în cadrul Rotary Golf
Charity Cup vor ﬁ utilizate
pentru achiziționarea de table
magnetice (whiteboard) pentru
cele 166 de clase speciale din
județul Bihor, precum și pentru dotarea celor două clase ale
Centrului Școlar de Educație
Incluzivă Nr. 1 Oradea.
„Așadar, beneﬁciarii direcți
ai acestui eveniment sunt cei
1.335 de elevi cu nevoi speciale
din județul Bihor, pentru care
calitatea actului educațional
de care beneﬁciază va ﬁ mult
îmbunătățit datorită dotărilor achiziționate”, mai spune

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice (APAH-RO) a aderat la un parteneriat
global, format din organizații similare din
America de Nord, Asia și Europa. În cadrul
acestui parteneriat este derulat primul
studiu internațional adresat pacienților care
trăiesc cu cancer la ﬁcat.

Békési Csaba.
Competiția va avea loc la
terenul de golf al Kings Land
Country Club, situat în comuna Ineu, județul Bihor, la 15
km de municipiul Oradea și
20 km de stațiunea Băile Felix.
Marele premiu al competiției
este reprezentat de 2 X Green
Fee oferit în urma punctajului,
la ﬁnala Carpathian Golf Tour
2017 din toamnă care va avea
loc în Italia.
„Deoarece ne dorim să avem
alături comunitatea locală, să

„Împreună pentru Crișul
Repede curat”

Acţiune de colectare
a deşeurilor

o facem parte la cauza noastră
și să îi deschidem lumea golfului, evenimentul va găzdui și
o serie de activități destinate
vizitatorilor, precum lecții de
golf gratuite pentru toți copiii
prezenți (Modul Starting New
at Golf), concurs pentru copii
de Mini Foot Golf, loc de joacă, degustare de vin ReWine,
înscriere test drive BMW cu
noul seria 5, candy bar etc.”,
a adăugat președintele Rotary
Club Oradea 1113, menționând
că participarea vizitatorilor va

ﬁ gratuită.
Evenimentul se va desfășura
după următorul program:
09.00 - începerea competiției;
11.00 – 14.00, lecții gratuite
de golf pentru copii GolfLab
Academy; 11.30 – 13.00, Prietenii Veseliei; 14.00 – 15.00,
concurs pentru copii de Mini
Foot Golf; 17.00 - premierea
câștigătorilor. Evenimentul are
loc în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
 Loredana.IONAŞ

Bilete de tratament balnear pentru pensionari

Au mai rămas locuri libere în stațiuni

Asociația Aqua Crisius în parteneriat
cu ABA Crișuri, Master Adventures, Grupul Pescarilor Sportivi Orădeni-GPSO,
Fundația Life pentru Tineret și Asociația
Learning
Communities
organizează
acțiunea „Împreună pentru Crișul Repede
curat”.
ABA Crișuri va pune la dispoziție mai multe ambarcațiuni, inclusiv una pentru colectat
deșeuri, iar Master Adventures vor contribui cu trei bărci de rafting și veste pentru 18
persoane implicate. Se va acționa atât de pe
maluri cât și din bărci. Mănușile și sacii menajeri vor ﬁ asigurate de către organizatori.
Cei interesați sunt așteptați astăzi, 14 martie,
începând cu ora 12.00, pe str. Sfântul Apostol Andrei, în parcarea din fața magazinului
cu articole de pescuit „Pescuit Total”, aproximativ 100 m amonte de podul Decebal, pe
malul drept al Crișului Repede. Acțiunea este
organizată în cadrul Zilei Internaționale a Râurilor, iar mai multe detalii pot ﬁ obținute pe
pagina evenimentului: https://www.facebook.
com/events/1657422734563892/
 L.I.

Vă aşteptăm şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse
şi achitate şi la Punctul de preluare
deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea,
pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni
până vineri, între orele 9.00-18.00, şi
duminica, între orele 16.00-18.00.

Realizat la nivel internațional, studiul
vizează colectarea de informații relevante
cu privire la tratamentul cancerului de ﬁcat
direct de la pacienți, pentru a oferi medicilor și cercetătorilor date care pot contribui la
îmbunătățirea tratamentului. Până la data de
31 martie 2017 pacienții pot completa sondajul
accesând website-ul www.hcc-voices.com.
Toate datele completate sunt conﬁdenţiale.
,,Sper ca un număr cât mai mare de pacienți
români să completeze acest chestionar și să
împărtășească celorlalți din greutățile întâmpinate în lupta cu boala. Este o șansă importantă
de a înțelege mai bine această boală și de a
îmbunătăți viața pacienților care trăiesc cu ea.
Zilnic, la nivel mondial, zeci de mii de pacienți
se aﬂă în această situație, cancerul de ﬁcat
reprezentând cel de-al șaselea cel mai frecvent
tip de cancer din lume.”, a declarat Marinela
Debu, președintele APAH-RO. Rezultatele
studiului vor ﬁ făcute publice în al doilea
trimestru al acestui an, sub forma unui raport
al London School of Economics și al grupurilor de hepatită și cancer de ﬁcat participante
la proiect. Printre grupurile care iau parte la
acest studiu se numără: Blue Faery American
Foundation for the Liver – Asociaţia de Cancer
la Ficat ,,Adrienne Wilson”, British Liver
Trust, Fundația Canadiană de Cancer la Ficat,
Asociaţia Europeană a Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (ELPA), APAH-RO și un număr
de unități de tratament de cancer la ﬁcat din
centre medicale majore din întreaga lume. Sondajul a fost realizat pentru aceste organizații
de către compania de cercetare Strategic Sight,
care va analiza rezultatele în colaborare cu Medical Technology Research Group al London
School of Economics, cu un ajutor de cercetare
de la Sirtex Medical Limited. 

Flash rutier

Coliziune
în intersecţie

Casei Județene de Pensii Bihor i-au
fost repartizate un număr de 96 bilete de tratament pentru seria 2, începând cu data de 25 martie 2017, dintre care mai are disponibile doar 15,
pentru următoarele stațiuni: Buziaș,
Geoagiu și Moneasa.
Casa Județeană de Pensii Bihor a
trimis, ieri, un comunicat de presă, în
care anunță că are bilete de tratament
disponibile pentru seria 2, cu începere
din data de 25 martie 2017, pentru următoarele stațiuni: Buziaș, Geoagiu și
Moneasa, după cum urmează: Moneasa (stațiune recomandată pentru tratarea afecțiunilor sistemului nervos) - 9
locuri; Buziaș (stațiune recomandată
pentru tratarea afecțiunilor cardiovasculare) - 4 locuri; Geoagiu (stațiune recomandată pentru tratarea afecțiunilor

sistemului nervos) - 2 locuri.
Persoanele interesate se vor prezenta
la sediul instituției, de luni până joi, între orele 8.00-14.00, iar vineri, între orele 8.00-13.00, cu următoarele documente: actul de identitate (original+copie);
biletul de trimitere pentru serviciile
medicale clinice, formular unic cu regim special, eliberat de către medicul
de specialitate (copie); cupon pentru
plata pensiei (copie+original).
Redistribuirea biletelor de tratament
neridicate se va face din data de 23
martie 2017, ora 8.00.
Biletele de tratament se eliberează
personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin
procură autentiﬁcată din care să rezulte
că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.
 L.I.

Tot sâmbătă, la intersecția străzii Gala
Galaction cu strada Teiului din municipiul
Oradea, un bărbat de 34 de ani, din Oradea, în
timp ce conducea un autoturism, nu a acordat
prioritate de trecere în intersecție. Astfel, a
intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus
regulamentar, pe drumul cu prioritate, de o
femeie de 42 de ani, din comuna Sântandrei. În
urma accidentului rutier, o tânără de 17 ani, pasageră în cel de-al doilea autoturism, a suferit
leziuni uşoare.

Biciclişti acroşaţi

Vineri, un bărbat de 61 de ani, din Aleșd, în
timp ce conducea un autoturism pe o stradă
secundară care face legătura între localitățile
bihorene Uileacu de Criș și Orvișele, înspre Uileacu de Criș, nu a adaptat viteza de deplasare
la condiţiile de drum. Într-o curbă periculoasă
la dreapta, a pătruns pe contrasens și a acroşat
cu partea stângă a autovehiculului doi bicicliști
care se deplasau regulamentar, din sensul opus.
În urma impactului, cei doi biciclişti, un bărbat
de 29 de ani şi o femeie de 24 de ani, ambii din
comuna bihoreană Tileagd, au suferit diverse
leziuni. 

