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Startul s-a dat din Oradea

Ștafeta ciclistă SM a ajuns
la București
O inițiativă de încurajare a
pacienților afectați de scleroză
multiplă, Ștafeta ciclistă SM,
care a pornit din Oradea pe 17
mai, a ajuns la București. Marți,
30 mai, la Biserica Sf. Anton din
Curtea Veche, zeci de pacienți
afectați de scleroză multiplă din
București au marcat Ziua mondială a sclerozei multiple într-un mod inedit. Ei au deschis
o grădină cu sute de ﬂori simbolice cu mesaje de solidarizare și
încurajare pentru pacienții afectați de această maladie, majoritatea făcând apel la încrederea
în Dumnezeu.

Cei trei voluntari purtători ai
ștafetei mesajelor de încurajare,
Alexander, Adina și Robert, în calitate de specialiști cu experiență
dobândită în cadrul centrului de
zi pentru recuperarea persoanelor afectate de SM, care se aﬂă la
Oradea, au oferit pe traseul național al ștafetei, în comunitățile
vizitate, sesiuni de kinetoterapie,
psihoterapie și consiliere socială
atât pentru grupurile de pacienți,
cât și individual, la pacienți aﬂați
în localități izolate, aﬂate pe traseul ștafetei.
Florile au fost culese de cei trei
tineri voluntari bicicliști, specialiști ai Centrului de recuperare
de la Oradea, de unde au pornit
în data de 17 mai cu această ștafetă a mesajelor de încurajare și
care s-au întâlnit cu sute de pacienți și suporteri ai acestei cauze,
solidarizând 16 comunități locale prin care a trecut evenimentul
itinerant. Conectată la calendarul
internațional al zilei mondiale

Un motociclist
şi-a pierdut viaţa
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...alt autoturism Hyundai, care
se aﬂa oprit pe str. Bernad Shaw,
pentru a se asigura la pătrunderea pe str. Transilvaniei, condus
de un bărbat de 42 de ani, din
Oradea”, ne-a declarat Alina
Dinu, purtător de cuvânt al Poliţiei Bihor. În urma accidentului,
motociclistul a suferit leziuni
care i-au cauzat decesul, o altă
femeie de 30 de ani, pasageră
în autoturismul Logan suferind
leziuni uşoare. La faţa locului
au ajuns două echipaje ale Ambulanţei şi un echipaj SMURD,
precum şi un echipaj al Poliţiei, care a început cercetările în
acest caz. La momentul în care
echipajele medicale au ajuns la
locul accidentului, motociclistul
se aﬂa în stop cardio-respirator,
astfel că au fost efectuate manevre de resuscitare. Din nefericire, acesta nu a mai putut ﬁ
salvat. Purtătorul de cuvânt al
Poliţiei Bihor, Alina Dinu, a mai
menţionat că, în urma producerii accidentului, traﬁcul rutier pe
strada Transilvaniei a fost blocat
între intersecţia cu strada Traian
Lalescu şi intersecţia cu strada
Moldovei pentru cercetări la faţa
locului, ﬁind reluat după aproape două ore.

comemorări

 Au trecut şase ani de
când suﬂetul tău nobil şi plin
de bunătate, iubitul nostru nepot şi verişor,
DORIN BERDIE,
s-a înălţat la cer lăsându-ne
cu suﬂetul pustiit de durere.
Dumnezeu să-ţi dăruiască pace
şi linişte veşnică. Florica, Nelia şi Lenuţa cu familiile lor.
(4160)

 O rugăciune de iertare
şi odihnă veşnică înălţăm la cer
SM, această manifestare dorește
să încurajeze formarea grupurilor locale de pacienți ca un sprijin
pentru acomodarea lor la această
condiție de viață, prevenind autostigmatizarea, generată atât de numele bolii cât și de situațiile diﬁcile de viață pentru care, în izolare,
aceste persoane nu găsesc întotdeauna cel mai bun răspuns. După
ce Ștafeta ciclistă SM a organizat
manifestări similare în Oradea,
Cluj-Napoca, Bistrița, Reghin,
Târgu Mureș, Miercurea Ciuc,
Sfântu Gheorghe, Brașov, Sighișoara, Mediaș, Alba-Iulia, Sibiu,
Călimănești și Craiova, unde, pe
lângă colectare de mesaje și turul
ciclist al suporterilor, au mai fost
organizate și activități recreative
pentru cei prezenți, în București,
Asociația de Scleroză Multiplă
București, coorganizator al eve-

nimentului alături de Asociația de
Scleroză Multiplă din România, a
organizat trei zile de ștafetă prin
organizarea de vizite la domiciliu a pacienților imobilizați, unde
specialiștii ștafetei au oferit mici
sesiuni de kinetoterapie și psihoterapie, iar în data de 31 mai, a organizat o conferință tematică, la care
specialiști în domeniul sclerozei
multiple au susținut lucrări de interes pentru acești pacienți.
În România, este estimat un număr de 10.000 de pacienți afectați
de SM, din care 3.930 de pacienți
dispun de un tratament care însă
nu vindecă ci doar încetinește
evoluția bolii. Tratamentul este
administrat prin intermediul a 12
centre medicale de tratament, însă
lista terapiilor oferite nu include și
soluții terapeutice de ultimă oră,
așa cum se întâmplă în alte state

europene și așa cum speră comunitatea pacienților afectați de
această maladie. În Oradea există un centru comunitar de sprijin
pentru pacienții afectați de această maladie, oferind informare,
consiliere, terapie de recuperare,
transport accesibilizat și sprijin
material, iar începând cu data de
1 mai 2017 a fost înﬁințat la Spitalul Județean Oradea și un centru
de tratatament sub coordonarea
doamnei dr. Monica Sabău, care
oferă toată paleta terapeutică disponibilă în România pentru cei
diagnosticați cu scleroză multiplă.
Lista completă a acestor centre,
precum și condițiile de acordare
a tratamentului poate ﬁ consultată la adresa: http://www.cnas.ro/
page/program-national-de-tratament-al-bolilor-neurologice.html
 R.C.

În iunie, se dă startul înscrierii la creșe

225 de locuri disponibile
În perioada 6 iunie 2017 – 30
iunie 2017, Administraţia Socială Comunitară Oradea organizează sesiunea de înscriere a copiilor la creşă, pentru
anul şcolar 2017-2018. Potrivit
ASCO, în prezent mai sunt disponibile 225 de locuri în cele 13
creșe pe care le are în subordine.

Dosarele se depun la sediul
Aministraţiei Sociale Comunitare
Oradea, str. Primăriei nr.42, Serviciul de Relaţii cu Publicul, după
următorul program: luni, marţi şi
miercuri, între orele 7.30 - 16.30;
joi, între orele 7.30- 18.30, iar vineri, între orele 7.30 - 16.00. Actele necesare înscrierii copiilor
la creşă sunt: cerere de înscriere
tip (se poate procura de pe site-ul
ASCO http://www.asco-oradea.
ro/pagina/acte-necesare-formulare#pagina/acte-necesare-formulare sau de la sediul ASCO,
str. Primăriei nr. 42 – Serviciul
Relaţii cu Publicul (Centrul de
Informare pentru Cetăţeni); certiﬁcatul de naştere al copilului – în
copie și original; actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor
legali, certiﬁcatele de naştere ale
fraţilor minori şi, după caz, hotărârea/sentinţa de plasament sau a
sentinţei de încredinţare în vede-

rea adopţiei - în copie și original;
adeverinţă de venituri în original
pentru ﬁecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii;
adeverinţă în original de la locul
de muncă al părintelui care se aﬂă
în concediu pentru creşterea copilului în care se va speciﬁca data
încetării suspendării contractului
de muncă; adeverinţă în original
de la grădiniţa care funcţionează
în aceeaşi clădire cu creşă, dacă
este frecventată de fraţi sau surori ai copilului pentru care se
solicită înscrierea la creşă; ﬁşa de
imunizări în original, întocmită
conform prevederilor elaborate de
Ministerul Sănătăţii cu privire la
intrarea copilului în colectivitate.
În situaţia în care copilul nu are
schema de vaccinări obligatorii
în România efectuată, medicul de
familie va preciza pe ﬁşa de imunizări faptul că acesta urmează să
recupereze vaccinurile lipsă şi că
este cuprins în schema de vaccinări obligatorii în România; adeverinţă în original de la unitatea
de învaţămant frecventată de către
mamă la forma de zi (dacă este
cazul); sentinţă de divorţ/dovadă cuantum pensie de întreţinere
(alimentară) - dacă este cazul - în

copie și original; alte acte doveditoare privind situaţia de diﬁcultate
a familiei - dacă este cazul; dosar
plic.
ASCO a anunțat că în prezent
mai sunt disponibile 225 de locuri în cele 13 creșe pe care are
în subordine. Aceste locuri sunt
distribuite după cum urmează:
Creșa nr.1 (Piața 1 Decembrie nr.
9) – 10 locuri; Creșa nr.2 (str. Grădinarilor nr.8) – 10 locuri; Creșa
nr.3 (str. Călugăreni nr.8/A) – 15
locuri; Creșa nr. 4 (str. O. Ghibu
nr.16) – 9 locuri; Creșa nr. 5 (str.
Hațegului nr. 32) – 24 de locuri;
Creșa nr. 6 (str. Aluminei nr. 100)
– 5 locuri; Creșa nr. 7 (str. Călugăreni nr.4A) – 10 locuri; Creșa nr.
8 (str. 1848 nr. 3/b) – 30 de locuri;
Creșa nr. 9 (str. Poieniței nr 2A) –
25 de locuri; Creșa nr. 10 (str. C.
Brâncuși nr.12) – 19 locuri; Creșa
nr. 11 (str. T. Lalescu nr. 39) – 19
locuri; Creșa nr. 12 (str. Poieniței
nr. 2A/etaj) – 16 locuri; Creșa nr.
13 (str. Bumbacului Bl. AN28-30)
– 33 locuri.
Criteriile de departajare a copiilor la înscriere în vederea clasiﬁcării dosarelor pentru admiterea
copiilor în creşe, dar și alte informații detaliate se pot obţine la numărul de telefon 0359/411.925.
 L.I.

la împlinirea a
şase ani de când ﬁul, fratele, cumnatul şi unchiul nostru
drag
DORIN BERDIE
a plecat din această lume.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să
odihnească în Împărăţia Sa suﬂetul său curat. Mama Lucica,
sora Luminiţa, cumnatul Viorel şi adoratul lui nepot Andrei.
(4159)

 Cu durere în suﬂet ne
amintim că au trecut 3 ani de
la despărţirea de dragul nostru
OCTAVIAN DELIMAN,
din Vaşcău. Dumnezeu să l
odihnească în pace! Familia îndurerată. (4169)

 Se împlinesc 10 ani
foarte triști fără tine, scumpa
și iubita noastră soție, mamă și
bunică,
EVA GAȘPAR.
Dumnezeu să-ți dea liniște și
odihnă veșnică în Împărăția Sa.
Nu te vom uita niciodată. Soțul
Nicolae, ﬁica Eli cu familia și
ﬁul Nicu cu familia. (486)

