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Adăpostul de noapte de pe strada Gutenberg

Program Național de Screening

Anul trecut, de serviciile
oferite în cadrul Adăpostului
de noapte, situat în Oradea
pe str. J. Gutenberg nr.8, au
beneﬁciat 196 de persoane,
serviciul ﬁind acreditat pentru o capacitate mai mare,
astfel, dacă până anul trecut
avea o capacitate de 47 de locuri, din anul 2018, capacitatea acestuia a crescut la 71 de
locuri.

În calendarul Organizației Mondiale a
Sănătății, perioada 21- 27 ianuarie este
dedicată celebrării Săptămânii europene de
prevenire a cancerului de col uterin printr-o campanie de informare, ce are ca scop
creșterea gradului de informare a femeilor
asupra cauzelor cancerului de col uterin
și atragerea atenției asupra mijloacelor de
prevenire a cancerului de col uterin.

Capacitatea centrului a crescut

Tot în anul 2018, cu sprijinul
Primăriei Oradea, clădirea a
fost reabilitată în totalitate şi
dotată cu dulapuri metalice
pentru beneﬁciari şi obiecte de
mobilier pentru uz intens, antivandalism.
Centrul Comunitar Gutenberg este un serviciu social
înﬁinţat în noiembrie 2018 cu
scopul sprijinirii persoanelor
fără adăpost şi adulţilor aﬂaţi
în situaţii de risc social, în vederea reintegrării sociale.
Pe de altă parte, Centrul de
Îngrijire de Zi Oradea, serviciu
care funcționează în structura
Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea, a acordat anul trecut servicii unui număr de 50
de copii din familii aﬂate în
situație de risc social, dezorganizate, asistate social, care au
beneﬁciat de serviciile centrului, două mese pe zi, activități
de îngrijire, educație, recreeresocializare, consiliere și orientare școlară. Au avut loc 33
de acţiuni cu scop informativ
– educativ pentru copiii şi părinţii acestora, acţiuni desfă-

şurate atât în cadrul Centrului
de Îngrijire de Zi Oradea cât şi
la sediul instituţiilor partenere
sau alte locaţii din comunitate,
ﬁind abordate diferite teme de
interes atât pentru părinţi, cât
şi pentru copii.
La Centrele sociale cu destinaţie multifuncţională, Dignitas şi Candeo, 50 de persoane
au beneﬁciat de servicii de cazare şi de consiliere psiho-socială individuală, 10 au părăsit
centrele, ﬁind integrate socioprofesional.
DAS Oradea a derulat
anul trecut, alături de cele
menționate mai sus, şi alte
programe: organizarea Zilei
Persoanelor Vârstnice, în cadrul căreia s-a pregătit o masă
festivă unui număr de 60 de
vârstnici. Programul „ACCES-OR”, serviciu gratuit de
transport accesibilizat pentru
persoanele cu dizabilităţi din
municipiul Oradea, a asigurat
transportul unui număr de 16
beneﬁciari. Gala Voluntariatului în domeniul asistenţei sociale, la a VI-a ediţie, a adunat,
în 1 martie 2018, 100 de persoane, voluntari în domeniul
social, pentru a le recunoaşte
contribuţia la creşterea calităţii
vieţii orădenilor şi pentru a le
evidenţia sprijinul oferit comunităţii din care fac parte.
„Activitatea noastră rămâne
aceeaşi, facem lucruri pentru
persoanele în nevoie, asistenţa socială se face în linişte, cu
bun simţ şi cu suﬂetul şi aşa

cum spunea Ronald Reagan
- Cel mai bun program social
este acela de a avea un loc de
muncă. Vreau să amintesc doar
câteva dintre obiectivele majore ale Direcţiei pentru anul
2019, realizarea Diagnozei Sociale a municipiului Oradea,
elaborarea Strategiei sociale
a municipiului Oradea și nu
în ultimul rând, perfecţionarea personalului, numai cu o
echipă profesionistă reuşind să
dezvoltăm servicii care să vină
în sprijinul celor în nevoie, în
asistenţă socială nu există să
nu se găsească o soluţie pentru
ﬁecare persoană. Suntem aici
să ajutăm”, a declarat Arina
Moș.
Viceprimarul Florin Birta,
prezent la bilanţul instituţiei, a
precizat: „Dna director, Arina
Moş, spunea că asistenţa socială se face în linişte. Dacă
cu restul direcţiilor pe care le
coordonez, avem întâlniri frec-

vente pentru a rezolva diverse
probleme, cu DAS Oradea o
fac doar când este imperios necesar, ceea ce înseamnă că aici
este o echipă profesionistă şi
un managment eﬁcient. Doresc
să fac doar câteva precizări la
expunerea făcută de directorul
DAS Oradea, şi anume: dacă
observăm că sunt tot mai puţine persoane fără adăpost şi
persoane care practică cerşetoria, se datorează, în mare parte, DAS Oradea. De asemenea,
mă bucură să văd, că de la an
la an, numărul cererilor de înscriere la creşe este în creştere,
ceea ce înseamnă că părinţii au
încredere în serviciile acordate aici, şi vreau să precizez că
vom construi noi creşe sau le
vom extinde pe cele existente,
pentru a putea acoperi cererea
şi vom deschide un Centru de
Zi pentru Copii, în zona Gutenberg”.
 R.C.

Pompierii au intervenit şi pentru înlăturarea copacilor căzuţi pe carosabil

Incendii în Haieu și Mizieș
Pompierii militari bihoreni
au intervenit, ieri, în Mizieş,
pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie.
Sâmbătă şi duminică, alte
două incendii s-au produs în
Bihor.

Ieri, în urma unui apel primit
prin Sistemul Unic 112, în jurul orei 04.50, prin care se sesiza producerea unui incendiu
la o gospodărie din localitatea
Mizieș, comuna Drăgănești,
Inspectoratul pentru Situații de
Urgență “Crișana” a mobilizat
la locul indicat de apelant două
echipaje de pompieri militari
din cadrul Secției de Pompieri
Beiuș, care, în momentul sosirii la fața locului, au constatat
că ﬂăcările se manifestau generalizat la o magazie din cadrul gospodăriei, existând riscul extinderii acestora la o altă
construcţie auxiliară și la casă.
Pompierii militari au acționat

cu două autospeciale de lucru
cu apă și spumă pentru localizarea și lichidarea incendiului
și protecția celeilalte anexe și a
locuinței, reușind să împiedice
propagarea ﬂăcărilor la cele
două clădiri situate la aproximativ doi metri de focare. Cauza probabilă a evenimentului
a constituit-o utilizarea focului
deschis în spații închise, în interiorul magaziei ﬁind improvizată o afumătoare. Ca urmare a producerii incendiului au
ars afumătoarea și magazia,
pe o suprafață de aproximativ
30 de metri pătrați. Duminică,
pompierii militari din cadrul
aceleiași subunități au intervenit pe DJ 764, pe raza comunei Roșia, unde, acționând cu
echipamentele și accesoriile
din dotare, au înlăturat de pe
carosabil doi copaci prăbușiți,
care blocau circulația pe ambele sensuri. În data de 19 ianuarie a.c., forţele de intervenţie

„Stop cancerului
de col uterin!”

Cancerul de col uterin reprezintă a patra
cauză de cancer la femei, la nivel mondial și
principala cauză de mortalitate la femeile de
vârstă activă. În anul 2018 au fost diagnosticate 569.847 cazuri noi de cancer de col uterin,
reprezentând 3,2% din totalul cancerelor nou
diagnosticate.
România se aﬂă într-o situație nefavorabilă
în privința incidenței (34,9 cazuri noi/100.000
femei) și a mortalității prin cancer de col uterin
(10,9 decese/100.000), aﬂându-se pe primul loc
între țările UE, cu aproximativ 1.740 decese
anual. Cancerul de col uterin poate ﬁ prevenit
prin vaccinare și testare periodică. Vaccinarea
împotriva virusului papilloma uman (HPV)
și screening-ul reprezintă strategia optimă de
protecție împotriva cancerului de col uterin.
Participarea periodică la screening permite
depistarea leziunilor precanceroase și a cancerului de col uterin în stadii incipiente.
Riscul de cancer poate ﬁ redus cu 40-70%
prin vaccinare, iar testarea periodică reduce
cu încă 30 până la 50% riscul. Multe femei,
în special tinere, active în familie și societate,
pot ﬁ astfel salvate. Programul Național de
Screening prin testarea Babeș Papanicolau,
pentru depistarea activă precoce a cancerului
de col uterin, derulat în județ prin intermediul
medicilor de familie în relație contractuală cu
Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
și Spitalul „Pelican” Oradea, vizează femeile
cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani. DSP
Bihor organizează în această perioadă o serie
de activități speciﬁce, prin intermediul cărora
femeile sunt sensibilizate asupra vaccinării și
screeningului, strategii optime de protecție
împotriva cancerului de col uterin.
 R.C.

Flash rutier

Accidentat în parcare

Sâmbătă, un bărbat de 56 de ani, din comuna
Derna, în timp ce conducea un autoturism dinspre strada Universității înspre strada Ogorului
din municipiul Oradea, pe aleea de la intrarea
în parcarea unui centru comercial, a accidentat un bărbat de 74 de ani, din Oradea, care a
traversat aleea respectivă fără să se asigure,
din partea dreaptă de deplasare a autoturismului. În urma accidentului rutier, orădeanul
de 74 de ani a suferit multiple leziuni, pentru
îngrijirea cărora a fost transportat la spital.
Polițiștii rutieri continuă cercetările în cauză
pentru documentarea cauzelor și împrejurărilor
producerii accidentului rutier.

Nu a adaptat viteza
ale Gărzii de Pompieri 1 Mai
au acționat cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă,
pentru stingerea unui incendiu produs la o gospodărie din
localitatea Haieu. La sosirea
echipajelor, ﬂăcările se manifestau la acoperişul locuinței,
existând riscul extinderii acestora la întreaga casă. Pompierii
militari au localizat şi lichidat

incendiul în limitele găsite, împiedicând propagarea acestuia
la întregul acoperiș și la încăperile locuinței. Evenimentul,
a cărui cauză probabilă a constituit-o un coș de fum deteriorat, s-a soldat cu arderea unei
suprafețe de aproximativ 10
metri pătrați acoperiș și a circa
10 metri pătrați polistiren. 

Vineri, în afara localității bihorene Paleu, un
tânăr de 20 de ani, din localitatea Săldăbagiu
de Munte, în timp ce conducea un autoturism,
nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile
de drum. Astfel, la ieșirea dintr-o curbă ușoară
înspre dreapta, a pierdut controlul asupra
direcției de deplasare și a intrat în coliziune laterală cu un autoturism oprit pe partea dreaptă
a părții carosabile, la volanul căruia se aﬂa un
bărbat de 35 de ani, din Oradea.
În urma accidentului rutier, atât orădeanul
de 35 de ani, care se aﬂa la volanul autoturismului oprit, cât și un alt bărbat de 35 de ani, tot
din Oradea, pasager în același autoturism, au
suferit leziuni ușoare. Polițiștii rutieri continuă
cercetările. 

