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Sub o aparenţă deloc gravă se poate ascunde un mare pericol

Atenție la ciupercile de pădure
Pornind de la faptul că ploile din ultima perioadă au favorizat apariția și înmulțirea
ciupercilor, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bihor avertizează bihorenii
că există un risc crescut de
intoxicație acută cu ciuperci
din ﬂora spontană.

Intoxicația este cauzată de
substanţelor toxice conţinute,
substanțe care ajung în organism accidental, prin diverse
mecanisme legate de cele mai
multe ori de confuzia între
speciile comestibile și necomestibile.
În timp ce la adult folosirea
în alimentaţie a ciupercilor culese fără o bună cunoaştere a
diferitelor specii este cea mai
des întâlnită cale de intoxicare,
la copil se raportează de cele
mai multe ori consumul de ciuperci odată cu părinţii în timpul meselor comune, precum şi
accidente legate de consumul
neintenţionat.
Semnele intoxicaţiei diferă
în funcţie de tipul de ciuperci
consumate şi apar la minim
15 minute pâna la 12 ore sau
chiar mai mult, de la ingestie,
şi se manifestă prin greţuri,
vărsături, tulburări intestinale, scăderea tensiunii arteriale,
halucinaţii, tulburări nervoase,
salivaţie abundentă, lăcrimare,
micşorarea pupilei, dureri abdominale, scăderea pulsului,
transpiraţii. În formele severe

Decât să vă îmbolnăviți, mai bine le lăsați în pădure
se instalează insuﬁcienţa hepa- conservării ciupercilor din ﬂoto-renală, coma cu evoluţia fa- ra spontană (păduri, păşuni),
tală, decesul. În cazul apariţiei neimplicarea copiilor în prounora din aceste semne este cesul de culegere a ciupercilor,
necesară prezentarea imediată supravegherea copiilor mici
la unităţile de Primiri Urgenţe pentru a se evita riscul intodin spitale sau apelarea Servi- xicării accidentale (intoxicaţia
cu ciuperci la copii include forciului de Ambulanţă.
Pentru prevenirea intoxica- me de gravitate variabilă și cu
ţiilor cu ciuperci DSP Bihor evoluție imprevizibilă).
„Ciupercile otrăvitoare nu-şi
recomandă consumul celor
provenite din unităţi autorizate pierd toxicitatea prin preparaşi însoţite de certiﬁcate de ca- re. Toxinele ciupercilor sunt
litate, evitând cumpărarea lor foarte rezistente la prelucrarea
de la comercianţii ambulanţi, termică şi nu se distrug. Ceaculegătorii amatori, persoane pa, usturoiul sau pătrunjelul
străine de la marginea drumu- care se schimbă la culoare,
rilor. Se mai recomandă evita- lingura de argint, nu sunt inrea culesului, consumului sau dicatori speciﬁci ai toxicităţii

ciupercilor. De asemenea, este
absolut greşit să considerăm
că ciupercile care sunt mâncate de insecte sunt comestibile.
Pentru insecte toxina poate ﬁ
inofensivă datorită metabolismului diferit de cel al omului.
În cazul apariției oricăror semne clinice după consumul de
ciuperci, este necesară prezentarea imediată la unităţile de
Primiri Urgenţe din spitale sau
apelarea Serviciului de Ambulanţă”, se aﬁrmă într-un comunicat al DSP Bihor semnat de
directorul executiv dr. Daniela
Rahotă.
 R.C.

13 iulie, în Anul Centenarului

Ziua Națională a Contabilului Român
Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu
tradiție care susține și promovează profesia contabilă
din România, va ﬁ aniversată, începând din acest an, la
data de 13 iulie.
În Oradea, manifestările dedicate acestei zile vor avea loc
la Sala de Evenimente ”Club
Art”, din Băile Felix, str. Primăverii nr. 26, vineri, începând cu ora 13.00.
În urmă cu 97 de ani, la 13
iulie 1921, Regele Ferdinand I

al României a aprobat Legea
pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și
Experți Contabili în România
ca organism profesional independent, prin Decretul Regal
nr. 3.036, ﬁind reglementată
astfel profesia contabilă în țara
noastră. Prin acest demers,
România s-a alăturat, la nivel
european, marilor puteri economice – Regatul Unit, Italia și
Germania, țări în care profesia
de expert contabil era legiferată și unde existau societăți de
contabili oﬁcial recunoscute.

Inițiativa modiﬁcării datei la
care vor avea loc anual manifestările dedicate profesiei contabile a fost dezbătută și aprobată de Conferința Națională
a CECCAR din 14 aprilie a.c.,
desfășurată în județul Alba. În
anul Centenarului Marii Uniri,
CECCAR organizează la nivel
național, cea de-a XIV a ediție
a Zilei Naționale a Contabilului
Român, eveniment ce va avea
loc la 13 iulie. Evenimentul
susține și promovează profesia
contabilă în România, aducând
în atenție importanța acesteia

pentru mediul economic și societate, urmând a se desfășura
sub egida temei ”97 de ani de
istorie a profesiei contabile în
România, la 100 de ani, de la
Marea Unire”. Acest prilej de
sărbătoare a profesiei contabile constituie cadrul ideal și
pentru evidențierea membrilor
Filialei Bihor, care au obținut
rezultate remarcabile în anul
anterior și premierea acestora în cadrul anualei festivități
consacrate Topului local al
membrilor CECCAR.
 Doina A. NEAGOE

Scandalul de la Borod

Opt bărbaţi reţinuţi
Poliţiştii bihoreni au reţinut, marţi, opt
bărbați, bănuiți că ar ﬁ fost implicați în
altercația de la Borod, de la sfârşitul săptămânii trecute.
Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Bihor, marți, polițiștii Compartimentului
de Investigații Criminale din cadrul Poliției
orașului Aleșd au dispus măsura preventivă a
reținerii pentru 24 de ore față de opt bărbați,
cu vârste cuprinse între 19 și 56 de ani, toți
din comuna Borod, bănuiți de săvârșirea
infracțiunilor de lovire sau alte violențe,
tulburarea ordinii și liniștii publice, respectiv furt caliﬁcat. „Cei opt au fost reținuți de
polițiștii bihoreni în urma cercetărilor efectuate și administrării probatoriului în cadrul
dosarului penal întocmit vineri, 6 iulie, care
vizează altercația care s-a produs în cursul
aceleiași seri, pe raza localității Borod, în
cadrul căruia se fac cercetări sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Aleșd”, a precizat comisarul
Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.
Potrivit acesteia, în urma cercetărilor efectuate
în cauză, polițiștii de investigații criminale
aleșdani îl bănuiesc pe unul dintre cei reținuți,
respectiv un tânăr de 23 de ani, din Borod,
că la 6 iulie, în intervalul orar 17.30 – 18.00,
alături de alți trei minori localnici, ar ﬁ pătruns
prin escaladarea gardului într-o livadă de
meri din spatele unui imobil din Borod și ar ﬁ
sustras mere, ﬁind surprinși de proprietari în
stradă, în momentul în care încercau să fugă de
la locul faptei. Celelalte șapte persoane reținute
de polițiștii bihoreni în aceeași cauză sunt
bănuite că ar ﬁ sărit în sprijinul tânărului de 23
de ani și toți, având asupra lor diverse corpuri
contondente, l-ar ﬁ agresat pe proprietarul
livezii și membrii familiei acestuia. În urma
altercației patru persoane de 62, 25, 29 și 28
de ani au suferit diverse leziuni pentru vindecarea cărora sunt necesare între 7 și 10 zile de
îngrijiri medicale.
Starea conﬂictuală a fost aplanată de
polițiștii Secției nr. 1 de Poliție Rurală Borod.
Polițiștii din Aleșd au decis să îi prezinte pe
cei opt bărbați reținuți pentru 24 de ore la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd, iar
procurorul se va adresa Judecătoriei Aleșd cu
propunere de arestare preventivă sub aspectul
comiterii infracțiunilor de tulburarea ordinii
și liniștii publice, lovire sau alte violențe și
furt caliﬁcat. Polițiștii continuă cercetările sub
supravegherea unui procuror pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale
a celor în cauză.
 A.UNGUR

