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Maşinile Serviciului de Ambulanţă –
reparate pe datorie

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

În lupta pentru un nou fotoliu de senator,

Senatorul Fekete Andras este
detronat de Vegh Alexandru
Filiala judeţeană a UDMR Sălaj înregistra, în urmă cu
două săptămâni, două candidaturi pentru funcţia de
senator şi una pentru fotoliul de deputat.
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Astăzi se organizează bursa locurilor
de muncă pentru absolvenţi
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Sălaj organizează astăzi, începând cu ora 9, bursa locurilor
de muncă pentru absolvenţi.
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Femeile din mediul rural nu au acces
la testarea Papanicolau
Multe dintre femeile din satele sălăjene sunt private de
screening gratuit pentru cancerul de col uterin. Aceasta
este consecinţa directă a faptului că prea puţini medici de
familie din judeţ s-au înscris în programul naţional de
screening pentru cancer de col uterin. Doar pacientele celor
care au aplicat în acest program pot beneﬁcia de gratuitate
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Lipsa de fonduri din sistemul sanitar se regăseşte şi în ceea ce priveşte parcul auto al Serviciului Judeţean de
Ambulanţă (SJA) Sălaj. Nu doar că mai trebuie maşini pentru a acoperi nevoile judeţului, dar şi autosanitarele
existente sunt reparate pe datorie. Conducerea SJA este nevoită în ﬁecare an să drămuiască ﬁecare leu, astfel încât
fondurile primite în ﬁecare lună ianuarie să ajungă, cu chiu, cu vai până în decembrie.
PAGINA 3

CENTRUL MEDICAL
“MIHAI VITEAZU”
DERMATOLOGIE:
- CONSULTAŢII DERMATOLOGICE SPECIFICE ŞI DE ESTETICĂ
DERMATOLOGICĂ
- TRATAMENTE PENTRU AFECŢIUNI DERMATOLOGICE
- TRATAMENTE PERSONALIZATE DE DERMATO-COSMETICĂ:
- UMPLEREA RIDURILOR (BOTOX, ACID HIALURONIC)
- TRATAMENTUL CEARCĂNELOR
- TRATAMENTUL TRANSPIRAŢIEI EXCESIVE
- PROCEDURI ANTI-AGING PENTRU ÎNTINERIRE
CUTANATĂ
- LASER TERAPIE DERMATOLOGICĂ

PEDIATRIE:
- EVALUAREA GENERALĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE
- EXAMEN CLINIC PE APARATE ŞI SISTEME
- MĂSURĂTORI ANTROPOMETRICE: GREUTATE, LUNGIME,
PERIMETRUL CRANIAN
- EVALUAREA DEZVOLTĂRII NEUROLOGICE, PSIHICE ŞI
MOTORII PE GRUPE DE VÂRSTĂ
- SFATURI PRIVIND: - ALIMENTAŢIA
- VACCINĂRILE OBLIGATORII ŞI
OPŢIONALE
- VITAMINIZĂRI PROFILACTICE

Situată în miez de
toamnă, ziua de
1 octombrie, desemnată
ca Zi internaţională a
persoanelor vârstnice,
este o zi specială pentru
noi toţi, tineri şi
vârstnici deopotrivă.
În această zi de
sărbătoare, Instituţia
Prefectului Judeţului
Sălaj adresează pensionarilor, tuturor
vârstnicilor sălăjeni, calde urări de sănătate,
tinereţe fără bătrâneţe, viaţă lungă şi
liniştită alături de cei dragi.
Cu aleasă preţuire,
FILONAŞ CHIŞ
Prefectul judeţului Sălaj

ECOGRAFIE:

Lucrările de reabilitare şi izolare termică a blocurilor
vor ﬁ ﬁnanţate de Comisia Europeană (CE), prin Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDR), condiţia ﬁind
însă ca în program să ﬁe incluse imobile în care locuiesc
persoane defavorizate şi familii cu venituri reduse. De
asemenea, CE cere ca proprietarii locuinţelor să contribuie
la acoperirea costurilor cu minimum 10 la sută din sumă.
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Plante unice în Europa, descoperite
în zona Racâş - Hida
Proiectul “Gestionarea durabilă a patrimoniului natural
din aria naturală protejată Racâş-Hida”, derulat de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Sălaj, în
colaborare cu administraţia judeţului, a ajuns în faza ﬁnală.
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Primăria Zalău “îngheaţă” privatizarea
Uzinei Electrice
Consilierii zălăuani au aprobat, ieri, în unanimitate,
încetarea demersurilor de privatizare prin vânzarea a
99,99 la sută din pachetul de acţiuni deţinut de
municipalitate la Uzina Electrică.
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La ultima rectificare bugetară,

- ECOGRAFII DOPPLER TIROIDĂ
- ECOGRAFII ABDOMINALE
- ECOGRAFII 3D

Mibrãria

Bd. Mihai Viteazu, bl. 12/3, tel. 0722-343938
METEO:

Reabilitarea termică se va face
după formula “Primul venit,
primul servit”

hrana sufletului

Vineri - Cer parţial acoperit.

Sâmbătă - Cer senin.

Max.: 23º C; Min.: 11º C.

Duminică - Cer parţial acoperit.

Max.: 24º C; Min.: 10º C.

Max.: 23º C; Min.: 11º C.

ARCA

Piaţa
Unirii
(în spatele
Prefecturii)

Curs valutar
(BNR):

Sistemul sanitar sălăjean a primit 21
de milioane de lei
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EUR 4.5140; USD 3.5131; 100 HUF 1.5826; GBP 5.6966; CAD 3.5746; XAU 198.1462

