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Spitalul Pelican Oradea

Îngrijiri medicale gratuite,
la domiciliu
Spitalul Clinic Pelican
Oradea oferă pacienților
asigurați îngrijiri medicale gratuite la domiciliu,
pacienților cu afecțiuni oncologice, celor care au avut
intervenții chirurgicale și
necesită îngrijire, pacienților
cu escare și altora care necesită tratamente medicale recomandate de medicii
specialiști sau medicii de familie.

Pacienții asigurați pot beneﬁcia de 21 servicii de îngrijiri
medicale la domiciliu, cum ar
ﬁ: administrare de medicamente (perfuzabile, injectabile, orale etc.), sondaj vezical și
administrarea medicamentelor
intravezical, măsurarea parametrilor ﬁziologici, alimentare
artiﬁcială pe gastrostomă, îngrijirea plăgilor, escarelor, stomelor, ﬁstulelor etc., ventilație
noninvazivă, kinetoterapie etc.
Pentru a beneﬁcia de gra-

tuitate, pacienții care sunt
asigurați la Casa de Asigurări
de Sănătate și care solicită
recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu de
la medicii de specialitate din
ambulatoriul Spitalului Pelican sau de la medicul curant
în urma externării din spital
sau de la medicul de familie,
trebuie să depună la sediul Casei de Asigurări de Sănătate un
exemplar din această recomandare (condiția ﬁind ca medicul
ce întocmește recomandarea
să ﬁe în relaţie contractuală cu
Casa).
De asemenea, medicul care
a făcut recomandarea este și
cel care stabilește serviciile
medicale de îngrijire precum
și durata pentru care un pacient asigurat poate beneﬁcia
de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și tot acesta
menționează ritmicitatea şi
periodicitatea serviciilor, dar
nu mai mult de 90 de zile de

îngrijiri/ultimele 11 luni, în
mai multe etape (episoade de
îngrijire). Un episod de îngrijire este de maxim 15 zile de îngrijiri, respectiv maxim 30 de
zile pentru situaţiile justiﬁcate
medical de către medicul care
face recomandarea.
Termenul de valabilitate a
recomandării este de 30 de zile
calendaristice de la data emi-

terii, fără a lua în calcul ziua
în care a fost emisă. „Rugăm
pacienții sau aparținătorii care
doresc să beneﬁcieze gratuit de
îngrijiri medicale la domiciliu
să se prezinte la recepția Spitalului Pelican pentru programare la îngrijirile medicale la
domiciliu”, se aﬁrmă într-un
comunicat al Spitalului Pelican.
 R.C.

Se deschide Centrul
Pompierii militari bihoreni
Multifuncțional din Nufărul

În sprijinul
comunității

Rezultate sportive deosebite

Direcţia de Asistenţă Socială Oradea, în
colaborare cu Asociaţia „ Rămâi Acasă” şi
Asociaţia „Pﬂege und Betreuung 24” pune
la dispoziţia persoanelor vârstnice, tinerilor din cartier şi persoanelor cu dizabilităţi,
un set de activităţi de petrecere a timpului
liber, ateliere de lucru, consiliere şi cursuri de limba germană, activităţi menite să
satisfacă nevoile comunităţii zonale.
Astfel, începând de azi, 18 iunie, de la ora
15.00, la Centrul multifuncţional din Nufărul,
str. Nufărului nr. 47, Bl. D111, doritorii sunt
așteptați la un seminar de dezvoltare personală, pentru toate vârstele, seminar susţinut de
Flaviu Stoica, reprezentant al Asociaţiei „Pﬂege und Betreuung 24”.
„În ﬁecare zi, Centrul multifuncţional din
Nufărul este deschis tuturor celor care doresc
să socializeze, să petreacă un timp de calitate
şi în acest sens invităm şi persoanele cu dizabilităţi, bine ştiut ﬁind faptul că acestea sunt
persoane marginalizate din punct de vedere
social şi câteodată uitate în propriile lor case.
Ne îngrijim să oferim celor în nevoie o paletă largă de activităţi, pentru a depăşi mai uşor
situaţia de vulnerabilitate şi pentru ca „bătrâneţea şi vacanţa să ﬁe mai atractive”, transmit
reprezentanții Direcţiei de Asistenţă Socială
Oradea. 

Pompierii militari bihoreni s-au
clasat pe primele locuri la diferite
probe sportive în cadrul etapei ﬁnale
a Campionatului de Atletism şi Cros
al Ministerului Afacerilor Interne.
Competiţia, desfăşurată în municipiul Iași, în perioada 12 - 14 iunie a.c., a
reunit la start aproximativ 200 de sportivi din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, care au concurat în cadrul probelor speciﬁce celor două discipline.
Din lotul reprezentativ al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
a făcut parte şi echipa Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al
judeţului Bihor, având în componență
trei suboﬁţeri din cadrul Gărzii de
Pompieri 1 Mai și Detaşamentului 2 de

Pompieri Oradea: plutonier major Lipai
Bogdan, plutonier adjutant Nagy Robert şi plutonier Mălăieş Adrian.
La ﬁnalul campionatului, pompierii militari bihoreni au obținut două
medalii de aur, una de argint și două
mențiuni la diferite probe sportive.
Astfel, la categoria între 36 şi 45 ani,
plutonier major Lipai Bogdan a câștigat
titlul de campion național la Atletism,
atât la proba “Săritură în lungime”, cât
și la proba “Viteză 100 metri plat”. La
aceeași categorie de vârstă, la proba
“Săritură în lungime” și la Cros, “4000
metri”, plutonier adjutant Nagy Robert
a obținut două mențiuni, iar plutonier
Mălăieş Adrian a ocupat a doua treaptă
a podiumului la proba “Săritură în lungime”, categoria de vârstă -35.  A.U.

Avocatul Crişanei
Sechestrul penal -

Opinia instanței
supreme
În cadrul Monitorului Oﬁcial al României,
Partea I, cu numărul
463 din 5 iunie 2018, a
fost publicată Decizia
cu numărul 2 din 2018 a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, privind
examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de
conducere al Curții de Apel Bacău, Colegiul
de conducere al Curții de Apel Brașov și
Colegiul de conducere al Curții de Apel
București.
Această decizie vine şi lămureşte problema
caracterului prioritar între măsura de sechestru
asigurator penal dispus de către organele de
urmărire penală asupra bunurilor persoanelor
ﬁzice şi persoanelor juridice şi ipoteca imobiliară instituită de către un creditor al aceloraşi
persoane ﬁzice ori juridice. Până la această
decizie, orice fel de executare silită, începută
de către un creditor ipotecar, era blocată în
momentul în care asupra bunurilor urmărite
se instituia o măsură de sechestru asigurator
penal de către organele de urmărire penală.
Prin această decizie, pronunţată în cadrul
procedurii recursului în interesul legii, decizie
care este obligatorie faţă de toate instanţele de
judecată de la nivel naţional, procedurile de
executare silită au fost deblocate. Astfel, Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit faptul că
„admite recursurile în interesul legii formulate
de Colegiul de conducere al Curții de Apel
Bacău, Colegiul de conducere al Curții de Apel
Brașov și Colegiul de conducere al Curții de
Apel București și, în consecință, stabilește
următoarele: Cu referire la dispozițiile art. 249
din Codul de procedură penală (art. 163 din
Codul de procedură penală de la 1968) și art.
2.345 din Codul civil, existența unui sechestru
asigurător penal asupra imobilelor unei persoane ﬁzice sau juridice nu suspendă executarea silită începută de un creditor ipotecar, al
cărui drept de ipotecă asupra acelorași bunuri
a devenit opozabil terților anterior înﬁințării
măsurii asigurătorii din procesul penal și
nu determină nulitatea actelor de executare
ulterioare înﬁințării măsurii asigurătorii din
procesul penal asupra acelorași bunuri”. Aşadar, principiul instituit de către Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, este după cum urmează - ipoteca imobiliară are prioritate faţă de
sechestrul asigurator penal, doar în măsura în
care ipoteca imobiliară a fost notată în cartea
funciară anterior sechestrului asigurator penal.
De asemenea actele de executare silită, declanşate în baza unei ipoteci imobiliare anterioare
măsurii de sechestru asigurator penal şi efectuate după momentul instituirii acestuia, nu sunt
supuse nulităţii.
 Av. Cristian Florian CURPAȘ

