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Evoluție îngrijorătoare a tumorilor maligne în Bihor

Cancerul de piele, locul 3
urmare din pagina 1
...„în Bihor, la bărbați, cele
mai frecvente cancere sunt cele
de colon, de prostată și de piele
iar la femei cel mamar, de col
uterin și de piele. După cum se
poate vedea, cancerul de piele
a trecut de pe locul 5, pe cât era
în anii precedenți, pe locul 3.
De ce? Factorii sunt multipli,
dar cred că expunerea necontrolată, bronzatul artiﬁcial, a
dus la creșterea incidenței”, a
spus Zoia Bitea.

ISU „Crișana” al județului Bihor aduce la cunoștința cetățenilor faptul că, în
această perioadă, se pot forma blocaje de
ghețuri (zăpoare) pe cursurile de apă din
județ, în special pe aﬂuenții Crișului Negru
și Crișului Repede din zonele de deal și de
munte.

În scopul preîntâmpinării unor situații de
urgență ce se pot solda cu pierderi de vieți
omenești, pompierii militari recomandă
cetățenilor să nu traverseze podurile de gheață,
iar copii sunt sfătuiți să nu se joace pe aceste
formațiuni care pot ceda în orice moment,
periclitându-le viața. De asemenea, atragem
atenția cetățenilor ca, în cazul în care observă
dislocarea podurilor de gheață, să nu staționeze
în aval, în amonte sau pe marginea cursului de
apă, iar dacă podul de gheață blochează albia
râului şi acesta se revarsă, să apeleze Serviciul
Unic de Urgență 112, sesizând acest aspect. 

Cancerul de col uterin
poate ﬁ eradicat

Despre cancerul de col uterin a vorbit ginecologul Petru
Chitulea, care a spus că orice
boală infecțioasă poate ﬁ prevenită.
„Despre cancerul de col uterin se știe că e o boală virală
cu transmitere sexuală. Orice
boală infecțioasă poate ﬁ prevenită. În 2006, a fost lansat
vaccinul, prima proﬁlaxie primară în cancer. Atunci când
aud de vaccin controversat,
văd întotdeauna că adevărata
controversă este între cei care
știu despre ce e vorba și cei
care habar nu au. Cancerul de
col uterin e o boală care poate
ﬁ eradicată. Dacă toți s-ar vaccina, această formă de cancer
ar dispărea. Când spun toți,
mă refer și la bărbați pentru
că HPV-ul (infecția cu Human
Papilloma Virus) dă cancer
unde ajunge, nu doar în uterul femeii. În 2008, pe vremea
ministrului Eugen Nicolaescu,
sute de mii de doze de vaccin HPV (n.r 330.000) au fost
aruncate pentru că s-a comuni-

Atenție la podurile
de gheață!

Cancerul de col uterin poate ﬁ eradicat prin vaccinare
cat prost. Se spune că corupția
ucide, sunt de acord, dar cred
că prostia ucide și mai mult”,
a spus Petru Chitulea care a
explicat că vaccinul HPV se
poate face la orice vârstă, că
se găsește în farmacii și costă
500-600 de lei o doză și este
nevoie de trei doze.
Ladislau Ritli a spus că în
domeniul pediatriei se întâlnesc alte tipuri de cancer.
„La copii impactul emoțional
e și mai mare. Din păcate, nu
există prevenție nici primară,
nici secundară. Sigura șansă,
acolo unde sepoate, este tratamentul”, a spus fostul ministru
al Sănătății.
O altă latură a efectelor bolii
a fost prezentată de Marinela
Murg, de la Hospice Emanuel,
organizație care se ocupă de

Prins în ﬂagrant

paliație.
„Lupta noastră începe atunci
când nu mai este nicio șansă.
Unul din 5 români cunoaște o
persoană apropiată, cu cancer.
70% din cazuri sunt dianosticate în fază avansată, când nu
se mai poate face nimic. Din
februarie 1996 în Bihor neam ocupat de 2.650 de cazuri
de copii și adulți. Anul trecut
am avut 239 de cazuri noi. Tot
anul trecut, din păcate, 148 de
persoane au decedat din diferite forme de cancer”, a spus
Marinela Murg.
DSP Bihor desfășoară pe
parcursul lunii februarie, o
campanie de informare – educare – comunicare, cu scopul
conştientizării bolii canceroase ca ﬁind problemă de sănătate publică.

Ziua Mondială de Luptă
împotriva Cancerului este un
eveniment global, care are loc
în ﬁecare an, în data de 4 februarie.
Sloganul campaniei „Noi
putem. Eu pot.” continuă și
în anul 2017 seria de mesaje
inițiate în anul 2016 pentru
îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere, de către populaţie, a
mijloacelor prin care pot ﬁ prevenite diferite tipuri de cancer.
Riscul de a dezvolta o formă
de cancer depinde de o serie de
factori și diferă de la o persoană la alta. Poate ﬁ însă scăzut
prin renunțarea la fumat, prin
menținerea unei greutăți normale pe tot parcursul vieții,
printr-o alimentație sănătoasă,
mișcare zilnică și limitarea expunerii la soare. 

Fără căldură şi apă caldă în Centrul Civic

Vindea o
Lucrări la Magistrala 1
bicicletă furată
Un bărbat de 37 de ani, din Oradea, a fost
reţinut sâmbătă de poliţiştii orădeni, după
ce a fost prins în ﬂagrant în timp ce încerca
să vândă o bicicletă furată.

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii Biroului de Combatere a Infracţiunilor contra
Persoanei din cadrul Poliţiei Municipiului
Oradea îl bănuiesc pe bărbat că, în seara de 3
februarie, la ora 19.00, ar ﬁ sustras respectiva
bicicletă în valoare de 800 de lei, pe care proprietarul a lăsat-o asigurată cu două cabluri
metalice cu închizători tip cifru, de caloriferul
de la parterul scării unui bloc de locuinţe din
municipiul Oradea.
Sâmbătă, 4 februarie, poliţiştii l-au reţinut
pe acesta pentru 24 de ore în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Bihor. Poliţiştii continuă
cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a celui în cauză.
 R. C.

Începând de ieri dimineaţă, Termoﬁcare
Oradea a întrerupt furnizarea încălzirii şi apei
calde în zona Centrului
Civic, pentru a putea
ﬁ efectuate lucrări de
remediere a unei avarii. Reluarea furnizării
agentului termic este
estimată pentru această
seară.
Termoﬁcare a anunţat că pentru remedierea
unei avarii apărută la
Magistrala termică nr.1,
în zona Pieței Cetate, începând de luni, 6 februarie, ora 7.00, a întrerupt
furnizarea încălzirii și
a apei calde pentru consumatorii alimentați din
puncte termice 701, 801,
802, 803, 804, 805, 806,
807, 808, 810, 811, 812,
819, 821, 824, 828. Sunt

afectați și consumatorii
alimentați prin intermediul punctelor termice
proprii situați în zonele Centrul civic, Mihail
Kogălniceanu, Griviței,
Sucevei, Mareșal Averescu. Reluarea furnizării agentului termic se va
realiza azi, 7 februarie,
ora 22.00.
„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi
vă asigurăm că echipele
noastre de intervenție vor

face tot posibilul pentru a
reduce la minim timpul
necesar remedierii problemei apărute. Pentru
informaţii suplimentare,
clienţii noştri pot suna la
dispeceratul de urgență
TelVerde 0 800 070 800
(număr apelabil gratuit din toate rețelele ﬁxe
și mobile)”, se menţionează într-un comunicat
de presă al Termoﬁcare
Oradea.
 R.C.

Anexa 8 la metodologia de aplicare
a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice şi private
- conform Ordinului nr. 137/2010
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (pentru
publicitate în mass-media locală, la sediu titular şi la sediul administraţiei publice locale)
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. – Sucursala Oradea
cu sediul în Oradea, str. Griviţei, nr. 32, jud.
Bihor, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Schimbare conductoare
LEA JT loc. Şinteu, jud. Bihor”, propus a se
realiza în com. Şinteu, judeţul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot ﬁ
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Bihor – Oradea, mun. Oradea, Bdul
Dacia, nr. 25/A şi la sediul titularului din
mun. Oradea, str. Griviţei, nr. 32, jud. Bihor,
în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00
Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, mun. Oradea, Bdul Dacia, nr. 25/A, jud.
Bihor.
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