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Cum să vă feriți de trichineloză

Măsuri pentru prevenirea
îmbolnăvirilor
Decembrie este luna în care
în multe dintre gospodăriile
românești sunt tăiați porci pentru consumul de carne. Pentru
ca bihorenii să obțină avantajele
consumului cărnii de porc și să
evite îmbolnăvirile prin trichineloză, există mai multe măsuri
care trebuie luate.

Factorii favorizanți ai îmbolnăvirii cu trichineloză la om sunt
consumul cărnii de porc sau vânat neexaminată trichineloscopic,
unele obiceiuri culinare (prepararea termică „în sânge” sau consumul de preparate crude sau insuﬁcient prelucrate termic: pastramă,
cârnaţ uscat sau afumat, șuncă),
achiziționarea de către populație
a cărnii din alte locuri decât centrele comerciale specializate și
tăierea clandestină a animalelor.
În vederea prevenirii îmbolnăvirii
prin trichineloză DSP Bihor recomandă populației să achiziţioneze
animale de la unități avizate sanitar, să achiziționeze carne numai
din centre comerciale specializate
care pun în vânzare numai produse
avizate sanitar-veterinar, să trimită la examen trichineloscopic probe din carnea de porc, sacriﬁcat în
gospodăria proprie sau din carnea
de vânat, în centrele autorizate ale
autorităţilor sanitar-veterinare și
să respecte recomandările acestora, la tocarea cărnii de porc/vânat să folosească o mașină de tocat, destinată acestei activități, și
curățarea acesteia înainte și după
folosire, cât și curățarea tuturor
suprafețelor și a instrumentelor
folosite, să pregătească carnea în
bucăți optime pentru refrigerat

(15 cm grosime) și pentru gătit, în
timpul gătirii să asigure atingerea
a 71 de grade Celsius în toată masa
de carne pentru o perioadă îndelungată de timp sau până când se
modiﬁcă culoarea cărnii din roz în
gri și să prelucreze termic resturile/măruntaiele/sângele, provenite
de la vânat/porc, care urmează să
ﬁe hrană pentru animale.
„Atenționăm populația că procedeele de sărare, afumare sau
uscare a cărnii nu distrug larvele.
Recomandăm persoanelor care
au consumat carne neexaminată
trichineloscopic și care prezintă simptomele menționate să se
prezinte la medic în cel mai scurt
timp posibil”, se aﬁrmă în comunicatul DSP Bihor.
Trichineloza este o boală răspândită în întreaga lume ﬁind determinată de un nematod (vierme
microscopic) numit Trichinella
spiralis, care ajunge în organismul
uman în urma consumului de carne infestată.
Omul se infestează prin consum

Amenzi în traﬁc

În perioada 15 - 17 decembrie
a.c., poliţiştii rutieri şi de ordine
publică din cadrul Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Bihor au acţionat pe şoselele bihorene, pentru
prevenirea evenimentelor rutiere,
pentru depistarea, identiﬁcarea şi
tragerea la răspundere a celor care
încalcă prevederile legale sau comit infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum
şi pentru menţinerea climatului
de ordine şi siguranţă publică în
rândul comunităţii. Acţiunile poliţiştilor bihoreni au vizat combaterea conducerii autovehiculelor de
către persoane aﬂate sub inﬂuenţa

Şofer băut, după gratii
Un tânăr în vârstă de 21 de
ani a fost reținut de polițiștii
rutieri după ce a fost implicat
într-un accident rutier în timp
ce conducea sub inﬂuența alcoolului.
Potrivit poliţiştilor, vineri, la
ora 07.45, pe strada Universității
din municipiul Oradea, un tânăr
de 21 de ani, din localitatea Ștei,
în timp ce conducea un autoturism dinspre strada Ogorului înspre strada Armatei Române, nu a
păstrat o distanță corespunzătoare în timpul deplasării și a acroșat
din spate un autoturism condus
de o femeie de 46 de ani, din Oradea. În urma acroșajului, cel deal doilea autoturism a acroșat autoturismul care se deplasa în fața

de carne de porc, în principal, dar
și de cal, nutrie sau vânat (mistreț,
urs), ce conţine larve vii sau chisturi viabile.
La om majoritatea infecțiilor
sunt asimptomatice, însă există și
forme clinice de boală cu evoluție
severă care pot cauza moartea prin
complicațiile pe care le produc.
Manifestarea clinică a bolii depinde de cantitatea de carne ingerată, de masivitatea infestării
ei şi de rezistența organismului.
Următoarele semne clinice sunt
sugestive pentru diagnostic: febră,
edeme palpebrale (ale pleoapelor)
și faciale însoțite de conjunctivită
(inﬂamație a conjunctivei care se
manifestă prin roșeață, senzație
de corp străin în ochi, secreție
abundentă), dureri musculare şi
adinamie (scăderea forței musculare), precedate sau nu de tulburări
digestive (dureri abdominale, diaree, grețuri vărsături), care apar la
1-2 zile după consumul de carne
infestată.
 R.C.

Cele mai multe sancţiuni au fost aplicate pentru viteză
Peste 150 de conducători auto
care nu au respectat legislația
rutieră au fost sancționați de
poliţiştii rutieri care au acţionat
pe şoselele din Bihor la sfârșit de
săptămână.

A provocat un accident

băuturilor alcoolice sau a drogurilor, conducerea cu viteză excesivă şi depăşirea limitelor legale
de viteză. Ca urmare a abaterilor
constatate în traﬁc la sfârșit de
săptămână, au fost aplicate 152
de sancţiuni contravenţionale, cu
amenzi în valoare de 64.700 lei.
Totodată, ca măsură complementară, pentru comiterea unor fapte
care atrag suspendarea exercitării
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, poliţiştii au reţinut nouă permise de
conducere. De asemenea, au fost
reţinute trei certiﬁcate de înmatriculare, au fost constatate 11 infracţiuni şi 23 de tamponări. 65 de
sancțiuni au fost aplicate pentru
depăşirea limitelor legale de viteză, șapte participanţi la traﬁc au
fost sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale privind
portul centurii de siguranţă, șapte

pietoni au fost sancționați pentru
traversări neregulamentare, trei
sancțiuni au fost aplicate pentru
punerea în circulație a unor autovehicule care prezentau defecțiuni
tehnice, iar 70 de sancţiuni au fost
aplicate pentru alte abateri de la
regimul circulaţiei rutiere. 
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Cu adâncă durere în
suﬂete ne despărţim de fratele
nostru drag
mr. (r.) SAVU LOLEA.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace. Familia Lolea
Nicolae, din Deva. (8912)



Cu adâncă durere în
suﬂete ne despărţim de unchiul
nostru drag
mr. (r.) SAVU LOLEA.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace. Familia Lolea
Dorian, din Craiova. (8913)



Cu adâncă durere în
suﬂete ne despărţim de cumnatul nostru drag
mr. (r.) SAVU LOLEA.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace. Familia Fustos
Erno din Timişoara. (8914)



Cu adâncă durere în
suﬂete ne despărţim de cuscrul
nostru drag
mr. (r.) SAVU LOLEA.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace. Familia Moza
Augustin. (8915)



Cu adâncă durere în
suﬂet mă despart de vecinul
drag
mr. (r.) SAVU LOLEA.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace. Emilia Trifa.
(8916)



Cu adâncă durere în
suﬂete ne despărţim de vecinul
nostru drag
mr. (r.) SAVU LOLEA.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace. Gvinda Elena.
(8917)

sa, condus de un bărbat de 40 de
ani, din Oradea. În urma testării
cu aparatul etilotest, s-a constatat
că tânărul de 21 de ani, prezenta
o concentrație alcoolică de 1,25
mg/l alcool pur în aerul expirat.
Femeia de 46 de ani, conducătoarea celui de-al doilea autoturism,
a suferit leziuni ușoare, pentru îngrijirea cărora a fost transportată
la spital. Polițiștii Serviciului Rutier l-au reținut pe tânărul de 21
de ani pentru 24 de ore în Centrul
de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție
Județean Bihor. În cauză a fost
întocmit dosar de cercetare penală, iar cercetările sunt continuate
de polițiștii Serviciului Rutier din
cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Bihor.
 A.U.



Un ultim omagiu aducem fostei noastre colege stabilită în Ungaria,
ANNA MIHUŢ-ANIKO,
fostă jucătoare de baschet şi
componentă a Lotului Naţional. Transmitem sincere condoleanţe ﬁului Misi, acum când
se desparte de iubita lui mamă
şi familiei din Ungaria şi rudelor din Oradea. Foştii colegi de
echipă de baschet fete Crişul
Oradea, anii 1960-1970, Boca,
Zima, Bodor, Kiss şi Dudas.
(8906)



Suntem alături de colega noastră Tunde, acum când se
desparte de tatăl său drag,
LASZLO VEREŞ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Colectivul secţiei Angiograf Oradea. (8907)



Suntem alături de familia doamnei profesoare Gavra Floare, în aceste zile grele, pricinuite de trecerea la cele
veşnice a tatălui drag, cel care
a fost
GAVRIL GAVRA.
Dumnezeu să-l odihnească.
Familiei îndoliate sincere condoleanţe. Fam. prof. dr. Lenghel Augustin. (8933)



Cu durere în suﬂete ne
despărţim de unchiul nostru
TEODOR FLORUŢA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Înmormântarea are
loc azi, 19 decembrie 2017, ora
11.00, din Capela Haşaş. Nepoata Simona cu familia. (8929)



Cu adâncă durere în suﬂet mă despart de fratele meu,
TEODOR FLORUŢA.
Dumnezeu să-i odihnească
suﬂetul în pace. Fratele Floruţa Simion. (8930)

