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Misiune:
Asociaţia Caritas Eparhial
Oradea sprijină în mod caritabil şi
fără discriminare de orice fel persoanele şi familiile din comunitate
a ate în di cultate.
Viziune :
Asociaţia Caritas Eparhial
Oradea derulează proiecte, programe şi servicii sociale integrate
care răspund inovativ necesităţilor familiilor a ate în di cultate,
persoanelor fără adăpost şi vârstnicilor.
Asociaţia Caritas Eparhial
Oradea aplică un management
e cient, având o echipă motivată şi închegată care se formează
continuu.
Promovând voluntariatul,
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea susţine valorile creştine şi
educarea populaţiei spre caritate.
Organizaţia are liale regionale şi sub liale, se autosusţine nanciar, contribuie la dezvoltarea
locală şi regională, este credibilă şi
vizibilă în comunitate.
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CENTRUL DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
Centrul de Îngrijire la Domiciliu
(CID) furnizează două servicii acreditate:
Serviciul de Îngrijire şi Asistenţă Socio
– Medicală la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice şi Serviciul de Îngrijire şi
Asistenţă Socio – Medicală la Domiciliu
pentru cu Handicap, încă din anul 2009.
Misiunea CID este de a sprijini persoanele vârstnice şi persoanele cu handicap
cu venituri foarte mici, aflate în dificultate, cu probleme de sănătate şi de ordin
social, pentru a le îmbunătăţi nivelul calităţii vieţii.
Scopul CID este menţinerea persoanei vârstnice şi a persoanei cu handicap
în mediul familiar de viaţă, o perioadă cât
mai lungă posibil, prin oferirea unui set
de servicii destinate asistării persoanei dependente la îndeplinirea actelor curente

de viaţă, prevenirii sau limitării degradării
autonomiei funcţionale, menţinerea stării
de sănătate, asigurarea unei vieţi decente
şi demne.
Activităţile în cadrul acestui serviciu
constau în activităţi de natură medicală şi
de natură socială.
Activităţile de natură medicală constau în efectuarea de tratamente (injecţii,
pansamente, îngrijirea şi profilaxia escarelor, clisme, perfuzii, monitorizării: tensiune arterială, puls, glicemie, recoltări de
analize medicale); acordarea de materiale
sanitare şi dispozitive medicale; îngrijiri
recomandate de medic şi realizate în conformitate cu tipurile de afecţiuni pe care le
prezintă beneficiarii de servicii sociale.
Activităţile de natură socială constau în acordarea de servicii de bază: aju-
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tor pentru igiena corporală; îmbrăcare şi
dezbrăcare; igiena eliminărilor; hrănire şi
hidratare; transfer şi mobilizare; deplasare
în interior; comunicare; suport emoţional,
şi acordarea de servicii de suport: ajutor
pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia (masă pe roţi); distribuire de pachete de alimente neperisabile; distribuire de
îmbrăcăminte; efectuarea de cumpărături;
activităţi de menaj; însoţirea în mijloacele
de transport; facilitarea deplasării în exterior; companie; activităţi de administrare
şi gestionare; activităţi de petrecere a timpului liber.
Pentru a face fezabile activităţile socio-medicale, acestea sunt acordate de personal calificat cu competenţe în domeniu
şi autorizaţie de liberă practică, respectiv
de asistenţi sociali şi asistenţi medicali ce
sunt incluşi în echipa multidişciplinară.
În anul 2014 au fost asistaţi 54 de
beneficiari, persoane vârstnice (31) şi persoane cu handicap (23) din judeţul Bihor.
S-au distribuit 10.995 bucăţi scutece, în
valoare de 16.492,5 lei. 21 de persoane
au beneficiat de mijloace compensatorii
(cărucioare cu rotile, scaun tip toaletă, saltele anti-escare, dispozitive de mers).
Şi în acest an pe baza Contractului
de Prestări de Servicii încheiat cu Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate au fost
acordate servicii de îngrijire pentru 33
pacienţi care au avut recomandarea medicului şi decizia de îngrijire aprobată de
CAS Bihor. Pentru acest tip de intervenţie
a fost decontată de către CAS Bihor suma
de 44.390 lei.
Pentru a îmbunătăţi condiţiile de
viaţă a persoanelor care sunt incapabile de
a desfăşura singure activităţile de bază, de
a îmbunătăţii starea de sănătate şi confort
acestora precum şi pentru a facilita îmbunătăţirii calităţii vieţii atât a beneficiarilor
direcţi de prestări servicii cât şi a îngrijitorilor, specialiştii au efectuat un număr de
1767 vizite, parcurgând astfel 9800 km.

Evenimente organizate în cadrul CID:
Ziua Internaţionale a Bolnavului
În data de 11 februarie, cu ocazia
Zilei Internaţionale a Bolnavului, 124 de
persoane cu vârste cuprinse între 22 şi 90
de ani au beneficiat de testarea glicemiei,
măsurarea tensiunii arteriale, a pulsului şi
saturaţiei de oxigen, iar primele 100 persoane au primit şi vitamina C. Un număr de
53 de persoane au fost direcţionate către
medicul de familie deoarece după măsurarea tensiunii arteriale şi glicemiei au fost
depistate valori patologice
Ziua Internaţională a Vârstnicului
Deoarece oamenii necăjiţi contează
pentru noi, cu ocazia Zilei Internaţionale a Vârstnicului, Cid - ul şi-a propus ca
începutul lunii octombrie să fie un motiv de fericire pentru oamenii împovăraţi
de ani. Astfel, asistenţii medicali alături
de asistentul social au surprins plăcut seniorii noştri, oferindu-le un gând bun, un
zâmbet sincer şi sentimentul de apreciere, alături de ciocolată, flori şi napolitane,
menite a le îndulci puţin vieţile. Plini de
recunoştinţă în priviri şi cu mâinile şi buzele tremurânde de emoţie, vârstnicii s-au
bucurat pentru gestul nostru, ceea ce ne-a
făcut şi pe noi să ne bucurăm de binemeritata frumuseţe a unei astfel de zile de toamnă.
Deac Ligia - Ioana
Coordonator

