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În ultima lună, patru bihoreni au ajuns la spital

Intoxicaţi cu monoxid de carbon
Patru persoane, dintre care
una aﬂată în stare de inconştienţă, au ajuns la spital în ultima
lună, după ce s-au intoxicat cu
monoxid de carbon. Având în
vedere că în perioada rece astfel
de cazuri sunt frecvente, pompierii atrag atenţia asupra simptomelor în urma inhalării acestui
gaz, dar, mai ales, îi sfătuiesc pe
bihoreni să îşi ia măsuri preventive.
Potrivit Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Crişana” al
judeţului Bihor, în sezonul rece
se înregistrează o creştere a numărului de persoane intoxicate cu
monoxid de carbon, astfel că, în
perioada 6.10. – 04.11.2017, patru
persoane, dintre care una aﬂată
în stare de inconștiență, au ajuns
la Unitatea de Primire Urgenţe a
Spitalului Clinic Judeţean Oradea, în urma inhalării acestui gaz

comemorări

asﬁxiant. Astfel de evenimente
nedorite sunt, în general, determinate de: utilizarea unor coşuri
de evacuare a fumului sau gazelor
arse neetanşe, înfundate, ﬁsurate ori cu deﬁcienţe de construire;
racordarea necorespunzătoare a
aparatelor de încălzire la coşuri,
exploatarea cu defecţiuni ale sistemelor de încălzire (centrală termică, sobă, şemineu, aragaz, radiator cu petrol etc.). Monoxidul de
carbon este un gaz incolor, inodor,
insipid ce rezultă din arderea incompletă a combustibililor (lemn,
butan, propan, gaze naturale, cărbuni naturali, benzină, petrol etc.)
folosiţi în sisteme de încălzire casnice ori în sistemele de gătit, prost
întreţinute şi fără sisteme de ventilaţie corespunzătoare, precum şi
în motoarele maşinilor. Inhalarea
acestui gaz asﬁxiant foarte toxic
poate provoca dureri de cap, sufocări sau chiar decesul. Copiii, femeile gravide, bătrânii, persoanele cu afecţiuni cronice (cardiace,



Au trecut şase săptă-

mâni de când mama mea,
VIORICA CERNEA,
nu mai este lângă mine, dar
a rămas durerea şi dorul de ea.
Te-am iubit şi te voi iubi mereu.
Dumnezeu să te odihnească în
pace. Fiica Rodica. (8331)



respiratorii, neurologice, anemii
etc.) sunt mai sensibile la acţiunea
patogenă a acestui gaz. Simptomele intoxicaţiei cu monoxid de
carbon depind de concentraţia
gazului acumulat şi de durata expunerii. Asfel, la expunere redusă
pot apărea dureri de cap, ameţeli,
la expunere medie, dureri de cap
persistente cu senzaţia de zvâcnire, ameţeli, somnolenţă, vomă,
ritm cardiac şi puls rapid, reﬂexe
şi judecată încetinite, iar la expunere ridicată, convulsii, comă sau
chiar deces. În ceea ce priveşte
concentraţia de gaz, 0,1 % în aer
omoară într-o oră, 1% monoxid
de carbon în aer omoară în 15 minute, 10% monoxid de carbon în
aer omoară imediat. Pentru prevenirea intoxicaţiilor cu monoxid
de carbon, sistemele de încălzire
trebuie să ﬁe corect instalate, întreţinute şi veriﬁcate periodic, de
către persoane autorizate în acest
sens; coşurile, burlanele, ţevile
de evacuare a fumului şi gazelor



Cu durere în suﬂete ne
aducem aminte că în data de 15
noiembrie se împlinesc 6 luni
de la despărţirea de ﬁul, verişorul şi nepotul
ADRIAN-CONSTANTIN
DANCOGLU.
Parastasul de pomenire va
avea loc sâmbătă, 11 noiembrie,
ora 9.00, la Biserica cu Lună.
Familia. (8271)

arse trebuie să ﬁe veriﬁcate, curăţate şi reparate (dacă este cazul)
periodic, de către o persoană specializată, pentru a vă asigura că
au tiraj corespunzător; încăperile
trebuie aerisite frecvent. Nu folosiţi soba decât cu uşiţa închisă.
Nu adormiţi niciodată înainte de a
vă asigura că focul din sobă este
stins. Totodată, se impune supra-



Gânduri de iubire şi
neuitare, lacrimi şi durere, la
împlinirea a 6 săptămâni de la
plecarea în veşnicie a iubitului
şi bunului tată, socru, bunic şi
străbunic
IOAN BALA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Parastasul de pomenire va avea loc duminică, la Biserica din Sânnicolau de Beiuş.
Fiul Pr. Gheorghe Bala, nora
Marioara, nepoatele Emanuiela şi Natalia cu familiile. (8305)



Se împlinesc 6 luni de

lacrimi şi durere de când ne-a
părăsit pentru totdeauna bunul
nostru soţ, tată şi bunic
FLORIAN MIEREA.
Cât a trăit l-am iubit, cât vom
trăi îl vom plânge. Parastasul va
avea loc sâmbătă, 11 noiembrie,
ora 9.00, la Biserica din str. Teiului. Dumnezeu să-l odihneas-

Au trecut şase săptă-

mâni pline de dor şi de lacrimi



vegherea aparatelor care funcţionează cu ﬂacără deschisă (aragaz,
cuptor sau generatoare portabile
cu gaz), ﬁind interzisă utilizarea
acestora ca surse de încălzire.
Pentru a vă proteja, pompierii recomandă, de asemenea, instalarea
a cel puţin unui detector de monoxid de carbon în locuinţă, respectând instrucţiunile fabricantului.
 A.UNGUR

că. Familia. (8309)

de când m-am despărţit de
Timpul trece, ochii îmi

sunt plini de lacrimi, iar gândul
meu este mereu la tine. Tristeţe, dor nestins şi priviri care te
caută mereu de când ai plecat
de lângă mine. S-au scurs şase
săptămâni, în care n-am crezut
că te-am pierdut. Soarta nemiloasă ne-a despărţit pentru vecie, scumpul şi iubitul meu soţ,
GHEORGHE MOANEA.
Dumnezeu să te aibă în paza
Lui, să-ţi aşeze suﬂetul bun şi
generos în Împărăţia Sa. Parastasul va avea loc sâmbătă,
11 noiembrie, ora 9.00, la Ca-

scumpa mea bunică



VIORICA CERNEA.
Eşti şi vei rămâne mereu în
inima şi suﬂetul meu şi mă rog

dor fără margini retrăim acum

ca Dumnezeu să îţi dea odih-

la împlinirea a şase săptămâni

na veşnică. Nepoata Alexan-

de când ai plecat de lângă noi

dra. (8330)





S-a împlinit un an de

când iubita noastră bunică şi
străbunică,
prof. EMILIA ZAVASCHI,
a plecat la întâlnirea cu Domnul. Noi, cei rămaşi, o păstrăm
vie în amintirea noastră. Parastasul de pomenire va avea

tedrala din Centrul Civic. Mul-

loc sâmbătă, 11 noiembrie, ora

ţumesc celor care vor participa,

8.00, la Catedrala Greco-catoli-

recunoştinţă celor care îi vor

că „Înălţarea Domnului” de pe

dărui o clipă de aducere-amin-

strada Partenie Cosma. Famili-

te. Soţia Ica Moanea. (8241)

ile Vereş şi Potra. (8287)

Durere, tristeţe şi un

Sâmbătă, 11 noiembrie
2017, la 3 ani de când mama
noastră scumpă și iubită, medicul de excepție, suﬂetul iubitor
de artă și de frumos,
dr. VIOLETADOINA POP,
a pășit spre lumea celor
drepți, la Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” – „Biserica cu Lună” din
Oradea, la ora 09.00, va avea
loc parastasul de pomenire.
Mulțumiri și recunoștință celor care vor îndrepta un gând și
o rugăciune pentru suﬂetul ei
ales. Fiii Bogdan cu soția Diana
și Marius cu soția Nora. (8306)



Durerea suﬂetească şi
amintirile dragi ne copleşesc,
acum când duminică, 12 noiembrie, se împlinesc 16 ani de
la trecerea fulgerătoare în eternitate a dragului nostru soţ,
tată, socru, bunic şi străbunic,
ing. IOAN POPA.
Prezent în amintirile, gândurile şi rugăciunile noastre
îi aşezăm ﬂorile recunoştinţei pe tristul său mormânt. Ne
rugăm bunului Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa. Mulţumim celor care
îi vor păstra o clipă de aducere aminte. Mult îndurerate soţia
Maria, ﬁicele Graţiela-Mariana
şi Luminiţa-Mara cu familiile
lor. (8303)

scumpa noastră soţie, mamă,
bunică şi mamă-soacră
DOINA (IRINA)
IANOŞDAN,
din Oradea. Eşti mereu în
gândurile şi rugăciunile noastre. Mulţumim celor care îşi vor
aminti de tine. Bunul Dumnezeu să te odihnească în linişte
şi pace. Parastasul va avea loc
duminică, 12 noiembrie, ora
12.30, la Biserica din Podgoria.
Familia îndurerată. (8319)

