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Medicul orădean dr. Carmen Pantiș

Agenda politică

Invitată să predea
în Filipine
Oradea continuă să ﬁe pe
primul loc la numărul de
vieți salvate și în 2017, deși
numărul de donatori în acest
an a fost de doar 7. Luna
trecută, coordonatorul de
transplant Carmen Pantiș
a împărtășit din experiența
ei specialiștilor din Filipine,
la invitația Institutului de
Transplant și Donare Barcelona.
În perioada 22 – 24 noiembrie, dr. Carmen Pantiș a fost
invitată de profesorul Marti
Manyalich, președintele Institutului de Transplant și Donare
Barcelona, aﬁliat Universității
de Medicină din Barcelona, să
participe la predarea primului
curs de coordonare, transplant
și donare de organe, desfășurat
în orasul Davao din Filipine.
„Am participat împreună cu
patru medici spanioli și am
predat două cursuri celor 55
de partcipanţi: „Breaking Bad
News” (cum să comunici familiei veștile rele) și „Approach
of family for organ donation”
(abordarea familiei pentru do-

Adolescentă
dispărută

Sidonia Varga, de 13 ani,
din localitatea Lugașu de Jos,
a plecat voluntar de la domiciliu la 1 decembrie 2017, în
jurul orei 12.00 şi nu a mai
revenit. Adolescenta are următoarele semnalmente: înălţime 1,60 m, aproximativ 75
kg, constituţie atletică, faţă
ovală, ochi căprui, păr șaten,
lung, purtat prins în coadă,
are 3-4 alunițe pe gât, în partea dreaptă. La data dispariţiei purta o geacă crem, cu
mâneci din imitație de piele,
negre, bluză vișinie, pantaloni de trening albaștri, pantoﬁ sport crem, cu buline negre. Persoanele care pot oferi
informaţii care să conducă la
depistarea minorei sunt rugate să sune la numărul unic de
urgenţă 112 sau la 116.000 numărul unic european pentru sesizarea dispariţiilor de
copii ori, să anunţe cea mai
apropiată unitate de poliţie.

narea de organe). Colegii din
Filipine care au participat la
curs sunt medici nefrologi,
chirurgi de transplant, asistente terapie intensivă și coordonatori de transplant. Cei mai
buni în coordonarea donării de
organe sunt Spania și Croația.
În Oradea rata de refuz în
acest an a fost îngrijorătoare,
14 familii au refuzat donarea
de organe. În Filipine rata de
donarea e mult mai mică decât
în Romania, care are 6,2 donatori la un milion locuitori.
În Filipine au un donator la un
milion de locuitori, comparativ
cu Spania care a avut, în 2016,
43 de donatori la un milion de
locuitori.
Transplantul de organe reprezintă vieți salvate și ﬁecare
coordonator de transplant din
lume poate demonstra, prin
munca lui diﬁcilă, că există
viața după moarte.
Oradea continuă să ﬁe pe
primul loc la numărul de vieți
salvate și în 2017, deși numărul de donatori în acest an a
fost de doar 7. Mulțumim tuturor familiilor care au spus DA

Întâlnire la Cetatea
Oradea
Luni, 4 decembrie, în Cetatea Oradea, a
avut loc prima întâlnire de lucru a tuturor
partenerilor proiectului Urmașii Marii
Uniri, inițiat de către deputatul european
Emilian Pavel.

Un medic orădean dedicat profesiei
pentru Viață din 2008 și până
în prezent, în Oradea”, susține
Carmen Pantiș, anestezist la

Spitalul Clinic Județean de
Urgență Oradea.
 Vasilică ICHIM

Poliţia rutieră vă recomandă

Conduceţi preventiv în condiţii
de iarnă
Polițiștii rutieri bihoreni
recomandă conducătorilor
auto să adopte o conduită
preventivă şi să respecte indicaţiile polițiștilor aﬂaţi în
traﬁc.
Înainte de a pleca la drum,
informaţi-vă temeinic despre
condiţiile meteo şi starea drumurilor și echipați-vă corespunzător autovehiculul pentru
circulația în condiții de iarnă
(anvelope speciﬁce sezonului,
lanțuri antiderapante, lopată,
săculeț cu nisip, rezervă de
combustibil etc.). Este bine ca
din autoturism să nu lipsească
hainele groase, pături, alimente, apă potabilă și cel puțin un
telefon mobil cu încărcător la
priza auto. Acordați o atenţie
deosebită stării tehnice a autovehiculului şi nu porniți la
drum dacă sesizați probleme
la sistemele de direcţie şi de
frânare, la instalaţia de semnalizare etc. Ștergeți parbrizul,
luneta, geamurile laterale şi
oglinzile retrovizoare exterioare de pelicula de gheaţă ce
se formează pe timpul staţionării şi asigurați funcţionarea
corectă a ştergătoarelor (de

La întâlnire au participat secretarii de stat
Paul Cotîrleț - Ministerul Culturii și Identității
Naționale, Veaceslav Șaramet - Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni, prefectul Ioan
Mihaiu, vicepreședintele Consiliului Județean
Bihor, Ioan Mang, reprezentanți ai Episcopiei
Ortodoxe Române a Oradiei şi ai Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, reprezentanţi
ai Universității din Oradea, Muzeului Țării
Crișurilor, Inspectoratului Şcolar Județean,
Arhivelor Naționale, Direcției Județene pentru
Cultură, Evidența populației, Cetatea Oradea
şi Asociației Cei 40 de Mucenici. Cu această
ocazie, consilierul județean Sergiu David a citit
Declarația de independență de la Oradea, adoptată în data de 12 octombrie 1918, iar Cătălina
Ficuț, urmașă a unuia dintre delegații la Marea
Adunare Națională de la Alba Iulia - Chiș
Gheorghe, a prezentat povestea emoționantă
a înaintașului ei, drumul acestuia spre Alba
Iulia, alături de alți delegați bihoreni, dar și
întoarcerea lui acasă, întâlnirile cu sătenii,
clopotele care s-au auzit în ﬁecare biserică
românească și luminile aprinse în ﬁecare casă,
la ﬁnalul unui mileniu de luptă. Eurodeputatul
Emilian Pavel a solicitat reprezentanților guvernului, în condițiile în care Primăria Oradea
va iniția acest demers, sprijin pentru includerea Oradiei pe lista orașelor de o însemnătate
deosebită pentru Marea Unire și pentru anul
Centenarului. Cei prezenți au stabilit ca lansarea publică a proiectului Urmașii Marii Uniri
să aibă loc în a doua jumătate a lunii februarie
a anului 2018. Participanţii au decis să susțină
o agendă unitară și puternică pentru celebrarea
Centenarului, prin coordonarea și promovarea
reciprocă a evenimentelor organizate în județul
Bihor, astfel încât ele să ﬁe cât mai accesibile
tuturor celor interesați.

Structură de urgență
la Ministerul Sănătăţii
Ministerul Sănătății a anunțat, marți,
după ce Florian Bodog s-a întâlnit cu
reprezentanții pacienților, că s-a înﬁințat o
structură de urgență pentru direcționarea
ﬁolelor de imunoglobulină identiﬁcate,
urmând să ﬁe creat un stoc necesar pentru
următoarele șase luni.

parbriz şi lunetă, după caz). Un
carosabil alunecos din cauza
ploii, poleiului sau a stratului
de zăpadă are ca efect diminuarea aderenţei pneurilor la sol
şi, implicit, triplarea distanţei
de frânare. În astfel de condiţii, evitați manevrarea bruscă
a frânei de serviciu şi folosiți
frâna de motor. Adaptați permanent viteza la condiţiile
de drum (carosabil acoperit
cu zăpadă, gheaţă sau polei).
Păstrați în mers o distanţă suﬁcientă pentru a putea opri în siguranţă atunci când condiţiile
de deplasare sunt nefavorabile.

Dat ﬁind experienţa redusă şi
riscul ridicat de implicare în
evenimente rutiere nedorite,
conducătorilor auto începători
le este recomandat să evite, pe
cât posibil, conducerea autovehiculelor în condiţii de drum
alunecos, pe timp de noapte
sau pe distanţe mari. Totodată,
recomandăm pietonilor să se
deplaseze numai pe trotuar sau
pe acostament, să traverseze
numai prin locurile maracate
corespunzător, după o temeinică asigurare, şi să evite pe cât
posibil deplasarea pe partea
carosabilă. 

„La nivelul Ministerului Sănătății s-a
înﬁințat o structură de urgență, care are rolul
de a direcționa stocurile identiﬁcate de imunoglobulină în unitățile sanitare din țară către
cazurile urgente de imunodeﬁciență primară,
care necesită tratament imediat. Va ﬁ înﬁințată
o linie telefonică specială la care medicii din
toată țara pot anunța apariția cazurilor grave,
care necesită tratament cu imunoglobulină, pentru ca medicamentele necesare să ﬁe
direcționate către unitatea sanitară care are în
îngrijire pacientul”, reiese dintr-un comunicat
de presă transmis de către Ministerul Sănătății.
Potrivit sursei citate, această structură va gestiona și cantitățile de imunoglobulină necesară
tratamentului imunodeﬁcienței primare, care
vor ﬁ puse pe piață de furnizor până la sfârșitul
anului. „Ministerul Sănătății intenționează să
realizeze un stoc de imunoglobulină care să
acopere necesarul la nivel național pentru o
perioadă de 6 luni. În prezent, se lucrează la
modiﬁcarea cadrului legislativ care să permită
introducerea unui nou tip de imunoglobulină
pe piață, cu administrare intradermică”, se mai
arată în comunicatul instituției. 

