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Mai mult de 100 de copii
aflaþi în dificultate au avut

posibilitatea sã urmãreascã în
cadrul manifestãrii „Zi copii
pentru copii”, pe scena Teatru-
lui Arcadia, spectacolul „Albã ca
zãpada”, moment artistic urmat

de un miniconcert susþinut de
tinerii interpreþi ai grupului
Vivere. Micii musafiri au bene-
ficiat, prin bunãvoinþa direc-
torului Cantinei primãriei, de o
gustare ºi au primit cãrþi de la
Editura Hyperion oferite în re-

gim de sponsorizare de cãtre
domnul director Adalbert Schnei-
der. Programul s-a încheiat cu
un tur al oraºului.

În aceeaºi zi, în Sala mare a
primãriei, cu începere de la ora
14.00 s-a desfãºurat un forum
având ca obiectiv gãsirea de
soluþii corespunzãtoare pentru
problema copiilor aflaþi la nevoie. 

La forum au luat cuvântul
reprezentanþi ai autoritãþilor cu
atribuþii în asistenþa ºi protecþia
copiilor, precum cei ai Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã
pentru Protecþia Copilului Bi-
hor, Consiliului local al mu-
nicipiului Oradea, Administra-
þiei Sociale Comunitare Oradea,
Autoritãþii pentru Sãnãtate Pub-
licã, reprezentanþi ai unor ONG-
uri ºi asistenþi maternali, aceº-
tia definind fenomenul aban-
donului drept o problemã per-
sistentã ºi acutã. Conform unui

raport UNICEF, în România, în
2004, la nivel naþional existau
4000 de copii abandonaþi,
judeþul Bihor situându-se pe
locul III. 

Mãsuri de prevenire

Situaþia prezentã poate fi
amelioratã, au afirmat spe-
cialiºtii, printr-un complex de
mãsuri incluzând implicarea fac-
torilor politici, atenþionarea soci-
etãþii asupra fenomenului aban-
donului, controlul naºterilor prin
planning familial ºi introducerea
în programa ºcolarã a unor dici-
pline de educaþie sanitarã. 

La aceastã întrunire au fost
expuse aspecte cauzale ºi ele-
mente privind prevenirea aban-
donului. Dintre cauze au fost evi-
denþiate vârsta mamei, situaþia
socialã a pãrinþilor, statutul

social al mamei, problemele med-
icale ale mamei ºi fãtului iar în
cadrul modalitãþilor de prevenire
a fost menþionat, printre altele,
planningul familial. DGASPC
Bihor deruleazã momentan, în
colaborare cu Fundaþia Sera, un
astfel de program iar în cadrul
direcþiei activeazã un specialist
care oferã consultaþii în acest
domeniu celor interesaþi. 

Cei prezenþi au conchis cã în
ultima perioadã numãrul copi-
ilor abandonaþi în unitãþi spi-
taliceºti a scãzut, însã protecþia
copilului reprezintã un domeniu
în care mai sunt multe de fãcut,
motiv pentru care s-a lansat un

apel cãtre per-
soanele care pot
sã ofere servicii
de voluntariat. 

Herman
Ottilia

Reporter: Domnule consilier
Földes, cum descrieþi, în
calitatea dvs. de medic spe-
cialist, simptomele ºi impli-
caþiile acestei maladii?

Földes Adal-
bert: Potrivit
statisticilor, un
copil din 7500
este înregistrat
la naºtere cu o
tulburare gene-
ticã ce se car-
acterizeazã prin
incapacitatea

organismului de a metaboliza
complet o anumitã categorie de
proteine. În cazul nerespectãrii
unui regim alimentar special,
constând în folosirea prepa-
ratelor dietetice sãrace în feni-
lalaninã, copiii se îmbolnãvesc,
urmãrile fiind grave, de tipul
unor efecte degenerative la niv-
el de sistem nervos. Alãturi de
un grav retard neuro-psihic,
apar agresivitatea ºi uneori con-
vulsiile, aspecte care îngre-
uneazã adaptarea socialã sub
toate formele ei, familialã sau
ºcolarã. În România, nici iden-
tificarea, nici tratamentul aces-
tei afecþiuni nu sunt gestionate
eficient. În Oradea a luat fiinþã
anul trecut PKU LIFE ROMÂ-
NIA, o asociaþie a persoanelor
interesate de problema rezolvãrii
aspectelor medicale ºi sociale
legate de fenilcetonurie, efor-
turile acestora fiind susþinute de
Caritas Catolica ºi Serviciul de
ajutorare Maltez. Existã per-
soane care au aderat ºi din alte
judeþe, precum Maramureºul.
Am organizat aceastã conferinþã
împreunã cu parlamentari, pen-
tru a face legãtura între
legiuitori, executantul serviciilor
medicale inclusiv Ministerul
Sãnãtãþii, ºi beneficiari, copiii
ºi pãrinþii acestora. Participarea
la o conferinþã ºtiinþificã, dar cu
implicaþii sociale, a unor impor-
tanþi factori de la minister pânã
la copii de 3-4 luni care suferã
de aceastã maladie constituie o
premierã judeþeanã ºi naþio-
nalã. 

Rep.: Alãturi de factori de
decizie de la nivel central,
conferinþa a avut ºi invitaþi
din strãinãtate. 

F.A.: La conferinþã au par-
ticipat un grup de consultanþi
din Olanda, membrii unei orga-
nizaþii nonprofit din Ungaria
precum ºi reprezentanþii unei
firme ce produce alimente reco-
mandate persoanelor cu fenil-
cetonurie, produse care sperãm
sã fie comercializate curând ºi
în România. În urma confer-
inþei, au fost propuse mãsuri
acceptate în principiu de
reprezentanþii Ministerului Sãnã-
tãþii, secretarul de stat Székely
Ervin, ºi dr. Buraga Ioan, direc-
tor general în Ministerul
sãnãtãþii pe probleme de asis-
tenþã medicalã din România.
Notele lor se transmit în Bu-
cureºti ºi sperãm cã vor avea o
finalitate. Problema a fost ero-
nat consideratã ca þinând strict
de pediatrie. Fenilcetonuria
reprezintã o boalã care nu se
vindecã, fapt care ne-a deter-
minat sã abordãm inclusiv pro-
blema adultului ºi a viitoarelor
mame. Dacã ele nu aderã la un
regim adecvat, atunci copiii lor
prezintã risc major pe perioada
sarcinii, dar ºi la naºtere.
Mamele cu fenilcetonurie au
nevoie de un substituent pro-
teic special ºi de o dietã strict
supravegheatã pentru a putea
da naºtere unui copil normal. 

Rep.: Ce mãsuri, din cele
adoptate la  conferinþã, se
pot aplica la nivel naþional?

F.A.: Pe perioada desfãºu-
rãrii lucrãrilor persoanele care
au luat cuvântul au avut posi-
bilitatea sã facã propuneri cu
privire la mãsurile care pot
îmbunãtãþi situaþia pacienþilor
cu fenilcetonurie. Întrucât
depistarea bolii dupã vârsta de
trei luni este tardivã, creierul
suferind deja alterãri ireversibile
ºi datoritã faptului cã România
este singura þarã din UE în care
nu se efectueazã screening pen-
tru toþi nou-nãscuþii, am pro-
pus generalizarea testãrii la

naºtere. De asemenea, dorim sã
extindem atenþia forurilor ºi
asupra adulþilor astfel încât ºi
aceºtia sã beneficieze de o cal-
itate a vieþii cât mai aproape de
cea normalã. Am solicitat min-
isterului elaborarea unei me-
todologii anume, deoarece me-
dicii practicieni ºi asistentele
medicale nu cunosc ultimele posi-
bilitãþi în domeniu. Am ridicat
problema comercialiazãrii unor
produse dietetice precum ºi cea a
preluãrii copiilor din serviciile de
boli metabolice din policlinicile
orãºeneºti ºi judeþene deoarece
dupã ce aceºtia pãrãsesc spitalul,
nu mai sunt þinuþi în evidenþã. 

Rep.: Cum pot fi susþinute
persoanele cu fenilcetonurie
de cãtre autoritãþile admin-
istraþiei locale?

F.A.: Copiii care prezintã fenil-
cetonurie au nevoie de anumite
alimente cum este laptele praf
special, care se poate achiziþiona
la Cluj-Napoca. Luni am invitat la
ASCO pãrinþii pentru a stabili
cum putem sã-i ajutãm cu fon-
duri. Alimentaþia unui copil cu
fenilcetonurie este de 10 ori mai
costisitoare decât cea anui copil
normal. Consiliul local încearcã sã
ajute aceste familii prin mãsuri
punctate dupã aceastã întâlnire
pornind de la lista de propuneri
acceptate de reprezentanþii Min-
isterului Sãnãtãþii de cãtre medici
ºi reprezentanþii organizaþiilor
nonguvernamentale. Pãrinþilor ºi
copiilor bolnavi li se vor acorda
ajutoare de urgenþã ºi ocazionale
astfel încât aceºtia sã ajungã la
Cluj-Napoca în vederea efectuãrii
controalelor necesare respectiv
ridicãrii laptelui praf special.
Momentan, în Bihor existã 11
copii care se încadreazã în aceastã
categorie. De asemenea pe lista
noastrã de preocupãri figureazã

importarea unor
elemente care sã
diversifice dieta
copiilor cu fenil-
cetonurie.

Herman
Ottilia
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Sâmbãtã, 7 octombrie, a
avut loc cea de-a treia ediþie
a concursului de rebus, orga-
nizat de Primãria Oradea ºi de
Asociaþia Logic Club Oradea,
în cadrul manifestãrilor
Toamnei Orãdene.

La concurs au participat
13 persoane, din Oradea, cu
vârste cuprinse între 20 ºi 70
de ani, care au avut de par-
curs câteva probe clasice de
rebus ºi de logicã: un careu
de cuvinte încruciºate, o
reconstituire de careu, un
labirint, un aritmogrif, un
minisudoku ºi un darts (la

þintã). Premiile oferite au fost
în bani, Primãria Oradea
oferind 6 milioane de lei
vechi. Pe primul loc s-a clasat
Ion Codreanu, care a fost rec-
ompensat cu suma de 1,2
milioane de lei, pe locul al II-
lea a fost Emeric Lorincz,
membru al lotului naþional de
rebus, care a primit suma de
un milion de lei, iar al III-lea
- Iosif Reich, premiat cu
800.000 de lei vechi. 

În ordinea punctajului
obþinut, au mai fost oferite
diferite sume de bani, tutur-
or celorlalþi participanþi.
Potrivit preºedintelui Asoci-
aþiei Logic Club, Stelian-Radu
Cacuci, probele au fost de
dificultate medie, însã, dacã
cele de rebus clasice sunt
foarte cunoscute la noi, cele
de logicã, în schimb, sunt
prea puþin utilizate, spre deose-
bire de alte þãri unde acestea
se practicã preponderent. Lotul
naþional de rebus, al cãrui
cãpitan este domnul Stelian-
Radu Cacuci, va participa, în
perioada 7-12 octombrie, la
Campionatul Mondial, care se
va desfãºura în Staþiunea
Borovets, din Bulgaria. 

Concursul de rebus
la ediþia a III-a

Câºtigãtorul concursului, Ion Codreanu

Luni, 2 octombrie, Primãria muni-
cipiului Oradea a fost gazda elevilor

din clasa a I-a C de la ªcoala „Oltea
Doamna“ din Oradea, însoþiþi fiind de
doamna profesoarã Gabriela Coro-
dean. Copiii, în numãr de 25, au fost
primiþi în Sala Mare Primãriei unde,

mai apoi s-au întâlnit pentru scurt
timp cu domnul primar Petru Filip.
Vizita la Primãrie a fãcut parte din
excursia organizatã de doamna pro-
fesoarã pentru ca elevii sã cunoascã
obiectivele principale ale oraºului  ºi
sã se acomodeze în clasa a-I a.

În vizitã la Primãrie

Abandonul copiilor - o problemã actualã
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã pentru Protecþia Copilului Bihor în parteneriat cu Primãria
municipiului Oradea, Administraþia Socialã Comunitarã Oradea ºi Teatrul de Stat Arcadia a organi-
zat, în data 7 octombrie, în cadrul Toamnei orãdene, o zi dedicatã copiilor abandonaþi. 

„Salvaþi copiii cu fenilcetonurie!”
Prefectura judeþului Bihor a gãzduit în perioada 29-30 septembrie 2006
lucrãrile conferinþei naþionale „Salvaþi copiii PKU din România”. Obiectivul sãu
principal a constat în gãsirea unor soluþii pentru asigurarea unei vieþi decente
pentru copiii cu fenilcetonurie, prin eforturile reunite ale unor specialiºti ºi
reprezentanþi ai Ministerului Sãnãtãþii. Despre rezultatele acestei acþiuni ne-a
vorbit unul din principalii sãi organizatori, dr. Földes Adalbert, consilier local.


