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Dacă nu se rezolvă blocajul din sistemul informatic

Medicina de familie intră în colpas
Rodica Tănăsescu, preşedintele Societăţii de Medicină de
Familie, a declarat că, nici după
aproximativ două săptămâni,
sistemul informatic pentru cardul de sănătate nu funcţionează,
precizând că dacă problema nu
se va rezolva, se va ajunge la „situaţii grave”.
„Colegii mi-au spus ca nici în
această dimineață (luni-n.r.) nu
mergea sistemul. Medicii nu au ce
face, ei încearcă să lucreze cu un
instrument prost, ceea ce înseamnă chin pentru pacienți și medici,
iar astfel se pierd date în sistem.
(...) Dacă nu se înțelege, sigur că se
va ajunge la situații destul de gra-

S

decese



„Doar viaţa ce o trăim

pentru alţii, este o viaţă ce merită să ﬁe trăită” (Einstein)
AURELIA POPA,
IOAN MARINCAŞ,
ANTONIU
CORNEL BICA,
LASZLO BALINT,
KARMEN POP COMAN
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Cu regret ne luăm ră-

mas bun de la cel care a fost
dragul nostru naş,
EUGEN VARODI,
trecut la cele veşnice. Dumnezeu să te odihnească în pace,
suﬂet blând şi bun, iar naşei
Ileana şi copiilor Eugen, cu familia, şi Marian să le mângâie
suﬂetele întristate. Finii Felicia,
Ioana şi Nicu Bot, din Tileagd.



Cu durere în suﬂete, ne

despărţim de dragul nostru naş,
EUGEN VARODI,
din Tileagd. Dumnezeu să-l
odihnească alături de cei bine
plăcuţi Lui, iar familiei îndoliate să-i dea alinare. Finuţa Denisa, cu soţul Cosmin Aristan.

ve.” a explicat Rodica Tănăsescu.
Președintele Societății Naționale
de Medicină de Familie susține că
problemele sistemului pentru cardul de sănătate duc la imposibilitatea de a consulta pacienții și de
a le elibera rețete, din motiv că nu
pot să veriﬁce dacă persoana este
sau nu asigurată.
Medicii de familie ar putea să
consulte pacienții și să le emită rețete dacă operează oﬄine în
sistemul informativ, însă această
situație este riscantă, mai spune
președintele SNMF.
„Peste 2-3 ani e posibil sa vină
Curtea de Conturi și să solicite
Casei Naționale de Asigurări anumite sume, iar Casa de Asigurări



Suntem alături de familia îndoliată la despărţirea
dureroasă de dragul lor soţ,
tată, socru şi bunic,
EUGEN VARODI,
din Tileagd. Dumnezeu să-i
odihnească în pace suﬂetul lui
bun în Împărăţia Sa. Fam. Ecaterina şi Traian Faur şi fam.
Cornelia şi Daniel Faur, din Tileagd.



În aceste clipe de grea
încercare suntem alături de
Cornel şi ﬁica lui Călina, la
marea durere pricinuită de trecerea în eternitate a soţiei, mamei şi bunicii iubitoare,
VICTORIA FECHETE.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa. Fratele Pavel, cumnata Lucreţia, nepotul Ovidiu cu familia. (2946)



Cu durere în suﬂete
suntem alături de naşii şi ﬁnii
noştri Geta, Alina şi Rareş, la
suferinţa pricinuită de pierderea soţului şi tatălui drag,
GRIGORE IEPURE.
Dumnezeu să-i dea odihnă şi
pace veşnică! Condoleanţe sincere din partea Fam. Petrila Silvia, Mihaiela cu copiii şi Stelian cu familia.



În aceste momente de
grea încercare suﬂetească pricinuită de pierderea tatălui
său drag, suntem alături de dr.
Badea Adriana, şi transmitem
sincere condoleanţe familiei îndoliate. Din partea c olectivului
Secţiei de Neurologie a Spitalului Clinic de Urgenţă Oradea.
(2956)

ca întotdeauna îi va trimite la medicii de familie, ca să plătească
consultațiile și medicamentele.
Atragem atenția că sistemul informatic este într-o gravă stare
de deteriorare. Prin manifestarea
de vineri, noi am încercat doar
să atragem atenția, n-am vrut să
facem protest. Protestul e pentru
pacienții noștri, pentru că ne batem joc de ei și de profesia noastră.” a adăugat Tănăsescu.
De asemenea, Rodica Tănăsescu a menționat că din cauza blocajului din sistemul informatic,
în ultimele zile, în spitale nu s-au
putut înregistra internările și externările pacienților.
 R.C.



Împărtăşim durerea familiei Badea Adriana şi a familiei sale, la trecerea în eternitate a tatălui său. Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică. Evu Viorica, cu familia. (2955)



Soartă crudă şi nedreaptă cum ai putut să mă desparţi de ﬁinţa dragă, care trebuia să-mi ﬁe sprijin la bătrâneţe,
cea care a fost
MIRELA BIHOREANU,
de 58 ani. Să-ţi ﬁe ţărâna
uşoară suﬂet bun. Dormi în
pace alături de cei dragi ai tăi,
tata
IOAN,
mama
ZOE-ZORIŢA,
şi bunicii
ETIMIU
şi
ANTIŢA.
Stâlpul se va ţine azi, 15 mai
2018, ora 18.00, iar înmormântarea va avea loc miercuri, 16
mai 2018, ora 14.00, din Capela
Haşaş. Cât voi trăi mă voi ruga
pentru iertarea păcatelor tale
şi te voi pomeni în rugăciunile
mele. Tanti Mina. (2958)



Cu durere în suﬂete
anunţăm trecerea în neﬁinţă a
răposatei
MIRELA BIHOREANU.
Înmormântarea va avea loc
miercuri, 16 mai 2018, ora
14.00, din Capela Haşaş, Cimitirul Municipal. Familia greu
încercată Ioneac îţi doreşte să
ai odihnă veşnică suﬂet bun.
(2959)



Cu tristeţe în suﬂete
anunţăm trecerea la cele veşnice a bunului nostru soţ, tată,
bunic şi străbunic,
CONSTANTIN
DUMITRESCU,
în etate de 93 ani. Bunul
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Înmormântarea va avea loc miercuri,
16 mai 2018, ora 15.00, din Capela Haşaş. Soţia Georgeta, ﬁul
Dan, nora Florica şi nepotul
Remus cu familia. (2960)



Cu adâncă tristeţe în
suﬂete anunţăm trecerea la cele
veşnice, după o lungă şi grea
suferinţă, a celui care a fost
tată, socru şi bunic,
IOAN MARINCAŞ,
în vârstă de 85 ani. Înmormântarea va avea loc miercuri,
16 mai, ora 11.00, din Capela Frenţiu. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică şi să-l primească în Împărăţia Sa. Nu-l vom
uita niciodată. Fiul Marincaş
Remus, nora Corina şi nepotul
Denis.



A plecat prea devreme de lângă noi, bunul şi iubitul nostru tată, socru şi bunic,
IOAN MARINCAŞ.
A trăit 85 de ani. Dumnezeu să-i ierte suﬂetul. Înmormântarea va avea loc miercuri,
16 mai, ora 11.00, din Capela
Frenţiu. Fiul Emil, nora Liliana-Carmen, nepoţii Bogdan şi
Sanda.



O inimă bună a încetat să mai bată după o grea suferinţă, un suﬂet bun s-a ridicat
la cer, iar noi, cu inimile sfâşiate de durere anunţăm trecerea la
cele veşnice a celui care ne-a dat
viaţă, crescut, învăţat şi călăuzit
în viaţă, tatăl meu
IOAN MARINCAŞ,
din Oradea. Dumnezeu să te
odihnească în pace. Te vom pomeni mereu în rugăciunile noastre. Fiul Marincaş Florin şi nora
Viorica din Beiuş şi a ﬁului Marincaş Mircea, din Oradea.



Dragul nostru bunic,
IOAN MARINCAŞ,
din Oradea, noi nepoţii tăi,
din Anglia, Claudiu şi Călin
Marincaş, acum când suﬂetul
tău blând s-a ridicat la cer, noi o
să te pomenim mereu în amintirea noastră pentru ce ne-ai învăţat şi educat. Ne pare nespus
de rău că nu-ţi suntem alături
acum pe ultimul tău drum. Te
vom iubi veşnic. Dumnezeu să
te odihnească. Claudiu, Călin şi
Denisa, din Anglia.



În aceste clipe grele suntem alături de cumnatul
nostru Florin şi sora Viorica, în
marea durere pricinuită de trecerea în neﬁinţă a tatălui şi socrului,
IOAN MARINCAŞ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Cumnatul Dorin şi Mioara, din Spania.



Un gând de sinceră
compasiune şi mângâiere familiei colegului nostru, lt. col.(r.)
Marincaș Florin, în aceste momente de mare durere pricinuite de trecerea în veșnicie a tatălui său
IOAN MARINCAȘ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Sincere condoleanţe
familiei îndurerate! Pensionarii
militari din Beiuş.



Cu adâncă durere în
suﬂete anunţăm trecerea la cele
veşnice a iubitului nostru soţ,
tată, socru, bunic şi străbunic,
VASILE BALINT,
fost şofer OTL, în vârstă de
77 ani. Înmormântarea va avea
loc joi, 17 mai, ora 13.00, la Capela Episcopia Bihor. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Familia îndurerată.



Suntem alături de Mariana şi familia, la durerea despărţirii de cel care a fost frate şi
unchi drag,
ANTONIU BICA.
Transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate. Aducem un ultim omagiu celui care
a fost un profesionist exemplar,
un model de conduită şi care
va rămâne pentru totdeauna în
amintirea noastră. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Maria
şi Cornel Covaci. (2961)



Cu adâncă durere în
suﬂete anunţăm trecerea în neﬁinţă a celui care a fost soţ,
tată, bunic şi străbunic,
TEODOR SEBESTEAN,
în vârstă de 83 ani. Înmormântarea va avea loc miercuri,
16 mai, ora 13.00, la Capela Bisericii Ortodoxe din com. Săcădat. Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Familia îndurerată.

