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Directorul DSP Sălaj
şi-a dat demisia
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Pensionarii militari din
Sălaj adresează Guvernului
un „Ultimatum”
Prefectul judeţului Sălaj, Vegh Alexandru, a primit ieri o
delegaţie a pensionarilor militari din Sălaj, formată din
colonel (r) Ioan Chichişan – preşedinte ﬁlialei Zalău a
Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD),
general (r) Florian Caba şi colonel (r) Iuliu Martin.
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Cu bolnavii în spinare
De aproape o săptămână, de când a fost restricţionată
circulaţia autovehiculelor, de pe str. Unirii, prin fosta
piaţă agroalimentară, peste Valea Zalăului, bolnavii
ajung cu mare greutate la comisia de evaluare pentru
persoanele cu handicap.
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Prima şedinţă de Colegiu
Prefectural din acest an
Prima şedinţă lunară din 2011 a Colegiului Prefectural a
avut loc, ieri, la Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj.
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Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj, Gabriel Nae, şi-a depus demisia, ca urmare a materialului apărut în numărul
de ieri al cotidianului Magazin Sălăjean, în care relatam faptul că este condamnat la un an de închisoare cu suspendare,
de Judecătoria Zalău, după ce a condus pe drumurile publice în stare de ebrietate.
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Explozie de viroze şi pneumonii la Urgenţă
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Aproape 350 de sălăjeni au ajuns
la Unitatea de Primire a Urgenţelor
(UPU) a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Sălaj, în week-end, cele mai
multe cazuri – 73 -ﬁind plăgi,
fracturi, entorse şi politraumatisme,
se arată într-un comunicat de presă
remis, ieri, de unitatea spitalicească
respectivă.
Pe lângă aceste cazuri, alte 23 de
persoane au ajuns la UPU cu
hipertensiune arterială, în timp ce alţi
63 de sălăjeni au primit tratament

împotriva
afecţiunilor
căilor
respiratorii. Numărul de cazuri este
mare faţă de datele înregistrate în
week-endul
precedent,
ﬁind
înregistrate 26 de cazuri de bronşită,
12 de pneumonie, 21 de sălăjeni au
fost depistaţi cu viroze, în timp ce alţi
patru au primit tratament împotriva
amigdalitelor.
Medicii au mai tratat trei cazuri
de colică abdominală şi cinci cazuri
de colică biliară, iar 18 gravide au
avut nevoie de ajutor specializat
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pentru a aduce pe lume bebeluşi.
Week-endul a fost marcat şi de
prezenţa a cinci sălăjeni care au ţinut
să bea peste măsură, ajungând, în
ﬁnal, în stare de ebrietate la Urgenţă.
Cu gastrite şi enterocolite au fost
diagnosticaţi 29 de sălăjeni, în timp
ce şapte cazuri au fost aduse la UPU
cu răni după ce au fost implicate în
accidente rutiere şi agresiuni. Din
totalul de 347 de cazuri, medicii au
dispus internarea pentru 98 de
pacienţi.
 M.M.

Actele de divorţ,
plimbate la Bucureşti
Noua modă a divorţurilor la primărie sau la notar,
adoptată şi de România pe 1 ianuarie 2011, a debutat deja
cu stângul. Înregistrarea numărului certiﬁcatului de divorţ
se face la Bucureşti, la Registrul Unic pentru Divorţuri, şi
nu la Starea civilă din primăria locală unde se depun actele.
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În timp ce în ţară a fost „jale”,

Presa scrisă din Sălaj
a trecut cu bine peste 2010
Cu o singură „victimă” oﬁcială căzută pe frontul crizei –
săptămânalul de limbă maghiară „Árkád” care şi-a
încetat apariţia în cursul anului trecut –, Sălajul poate
spune că o duce binişor.
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Adeverinţele medicale
pentru elevi, pe bani
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