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 PREZENTARE FUNDAȚIA CRUCEA ALB - GALBENĂ FILIALA CONSTANȚA 

 ȘI RAPORT DE ACTIVITATE DECEMBRIE 2020 -  OCTOMBRIE 2021 

 

      Fundația Crucea Alb - Galbenă Constanța - Îngrijiri medico-sociale la domiciliu  -  este o 

organizație nonguvernamentală, independentă, apolitică, înființată ca structura teritorială în 

anul 2014. 

     Organizarea la nivel teritorial a unei astfel de instituții a apărut ca o necesitate pentru 

pacienți și nevoile acestora, în mod special pentru persoanele vârstnice, categoria de pacienți 

vulnerabili și cu cele mai mari nevoi de îngrijiri medico-sociale la domiciliu. 

     Sistemul de îngrijiri medico-sociale la domiciliu reduce costurile din sistemul medical 

spitalicesc, prevenind instituționalizarea, reducând astfel: numărul zilelor de spitalizare, 

cheltuielile hoteliere, administrative, cele pentru medicamente, materiale sanitare, hrană, 

întreținere, aducând economie bugetului sărac al Sănătății. 

     Fundația Crucea Alb - Galbenă Constanța este autorizată de Ministerul Sănătății pentru 

servicii medicale la domiciliu și servicii paliative, licențiată și acreditată pentru servicii sociale 

de Ministerul Muncii.  
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Principalele categorii beneficiare ale îngrijirilor medico-sociale la domiciliu sunt: 

• Persoanele vârstnice 
• Persoanele cu dizabilități 
• Persoanele cu diverse afecțiuni cronice 

 Persoanele cu indicație de la medicul specialist / medicul de familie 
 
     Misiunea echipei Fundației Crucea Alb - Galbenă Constanța este a acorda asistență medicală 

de specialitate la domiciliul pacienților care se încadrează în categoriile vulnerabile, contribuind 

astfel la creșterea calității vieții persoanelor îngrijite. 

                 

 
Obiective strategice sunt: 

 

 Dezvoltarea sistemului de îngrijiri la domiciliu, capabil să răspundă tuturor nevoilor 
pacienților aflați în dificultate la domiciliu 

 Implicarea autorităților competente și a rețelelor informale ale persoanelor asistate 
social 

 Conștientizarea expertizei ONG-urilor în furnizarea serviciilor socio-medicale la domiciliu 
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       Echipa de îngrijire a fundației oferă servicii de calitate cu personal specializat. 
 
  
        Echipa de lucru este formată din persoane dedicate cauzei, cu aplecare către problemele 
specifice grupului de vârstă, dispuse să lucreze în condiții de multe ori mai dificile, manifestările 
multora dintre pacienți fiind de natură emoțională. 
 
Contactul  persoanelor îngrijite cu echipa noastră creează interacțiune socială.  
 
Lista de servicii oferite pacienților cuprinde următoarele tehnici medicale: 
       

 Monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură, respirație, puls, tensiune 
arterială, diureza, scaun) 

 Administrarea medicamentelor per os, intramuscular, intravenos, subcutanat, 
intradermic, pe sondă vezicală, prin perfuzie endovenoasă 

 Măsurarea colesterolului, trigliceridelor, glicemiei 

 Recoltarea produselor biologice 

 Alimentația pasivă pentru bolnavii cu tulburări de deglutiție 

 Clismă și spălături 

 Îngrijirea plăgilor simple și suprainfectate 

 Îngrijirea escarelor 

 Consiliere psihologică 
 
Servicii de îngrijire personală: 

 Ajutor pentru igena corporală (toaletp parțială și generală) 

 Îmbracare-dezbrăcare 

 Hidratare – hrănire 
 

 Mobilizare - deplasare în interior – evitarea escarelor 

 Aplicare scutec absorbant pentru persoanele incontinente 

 Asistență pentru igena eliminărilor (ploscă, însoțit la grupul sanitar) 

 Comunicare și supraveghere 
 
Servicii menajere și gospodărești: 

 Ajutor pentru prepararea hranei 

 Efectuarea de cumpărături 

 Schimbarea lenjeriei de pat 
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 Activități de menaj usor (aspirat, șters praf, spălatul vaselor, spălatul hainelor, călcatul 
hainelor) 

 Igienizarea locuinței 

 Efectuarea plății facturilor și a obligațiilor curente 

 Procurarea de medicamente, în baza rețetelor emise de medicul de familie sau medicul 
specialist 

 
 
Servicii de recuperare și abilitate fizică: 

 Kinetoterapie și recuperare/ reabilitare medicală 

 Masaj (tonifiere - hipertrofie, muscular, de relaxare, de decontracturare) 

 Educație privind igiena și alimentația  
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        Rezultate obținute în timp cu pacienții tratați de echipa noastră:  
 

 Pacienții cu patologie neurologică post AVC au obținut semidependența, din imobilizați 
total la pat au început să se deplaseze prin casă, la masa și toaleta 

 Pacienții diabetici au învățat să-și administreze singuri medicația hipoglicemiantă  sub 
atenta îndrumare a asistentelor noastre 

 Asistentele medicale și infirmierele au ajutat bolnavii să dobândească cunoștințe și 
abilități pentru autoîngrijire în măsura în care a fost posibil la o anumită categorie de 
pacienți 

 S-au obtinut rezultate foarte bune în tratarea escarelor 

 S-au remarcat creșterea sentimentului de securitate, s-a obtinut atașamentul bolnavului 
față de asistenta care îl îngrijește, manifestându-și dorința să fie îngrijit de aceeași 
persoană. 

 
     Cel puțin 90% dintre beneficiarii serviciilor noastre sunt persoane vârstnice. 

 
    Garantăm respect pacienților și aparținătorilor, adaptându-ne situațiilor delicate (pacienți 

cu tulburări mentale, diverse grade de handicap etc). 
 
Fundația Crucea Alb - Galbenă Constanța are ca obiectiv principal, prin creșterea numărului 

de echipe   de îngrijire, acordarea cu profesionalism de servicii socio-medicale, creșterea 
gradului de acoperire cu servicii specializate la nivelul orașului Constanța și a zonelor  limitrofe 
(pe teritoriul județului Constanța). 

 
 
Viziunea noastră se bazează pe crearea unei relații de solidaritate între oameni, autorități și 
alte instituții care înțeleg nevoile persoanelor aflate în suferință, pentru care punem la 
dispoziție întreaga noastre activitate, prin dedicare, implicare, empatie și respect. 
 
 
`Preluată de o nouă echipă, în decembrie 2020 – an pandemic greu încercat, Fundația a căutat 
resurse pentru a recompensa personalul și colaboratorii pentru activitatea realizată de-a lungul 
anilor și de a aloca un buget pentru cazurile sociale – bâtrâni singuri, imobilizați la pat, cu 
afecțiuni cronice, cu locuințe în zone cu acces îngreunat de lipsa infrastructurii etc. 
 
Anul 2021 a fost unul cu rezultate minunate pentru comunitatea constănțeană în care Fundația 
a fost solicitată să ajute sau unde s-a străduit să ajungă, în baza unor date statistice care indicau 
nevoi speciale.  
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Ianuarie - Octombrie 2021 

 
Lunar, în medie 3 pacienți au beneficiat de îngrijiri medicale la domiciliu (gratuit prin contract 
cu CJAS Constanta), timp de 30 zile / lună (unii dintre ei având decizie de acordare de servicii 
medicale la domiciliu pentru o durată de 90 zile). 
În baza acestei decizii, pacienții au beneficiat zilnic de îngrijiri medicale de specialitate 
(măsurare parametri fiziologici  - tensiune arterială, temperatură, greutate etc, administrare 
tratament conform prescriptiei de la medicul de familie / medic specialist, îngrijire post-
operatorie, tratarea și îngrijirea escarelor, manevre medicale de tip sondaj, clismă etc), precum 
și de servicii de kinetoterapie și gimnastică medicală de recuperare. 

 
În plină pandemie, am distribuit 2.000 buc măști de unică folosință și substanțe dezinfectante, 
mergând din poartă în poartă la casele bătrânilor care locuiesc în zone defavorizate din județul 
Constanța. 
În unele cazuri, acolo unde serviciile autorizate din cadrul Direcțiilor de Asistență și Protecție 
socială ne-au semnalat, am revenit pentru a aduce produse alimentare sau de îngrijire 
personală. 
 

Din Martie 2021 până în prezent 
 
Așa s-a născut proiectul SOS! VÂRSTA! În valoare de 22.050 lei pe care Fundația noastră l-a 
câștigat după ce a aplicat la inițiativa Fundației Regale Margareta a României.  
 
Structură și beneficiari proiect 
 
Distribuire pachete produse alimentare neprisabile - 30 de beneficiari 

Concluzii: Unii vărstnici, deși au copii, sunt neglijați, abandonați, uitați. Cei mai mulți dintre ei 

locuiesc în condiții greu de imaginat, insalubre, fără electricitate și cu o sursă de apă doar în 

curte. 

Sprijinul oferit le-a asigurat un trăi decent pentru minim 2 săptămâni. 

Totodată, am contribuit la îmbunătățirea nivelului de informare a persoanelor imobilizate la pat 

sau la domiciliu, asupra drepturilor acestora, precum și asupra serviciilor oferite de instituțiile 

statului sau a organizațiilor nonguvernamentale în domeniul asistenței sociale. 
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Distribuire pachete produse igienă personală -  23 beneficiari 

Concluzii: Am întâlnit familii de bătrâni care locuiesc la comun într-o clădire dezafectată (fost 

CAP). Cei mai mulți suferă de afecțiuni cronice (în principal diabet zaharat, hipertensiune 

arterială, predominând pacienții cu boli cardiovasculare etc) – cei mai mulți nu sunt înscriși pe 

lista unui medic de familie iar cei care au tratament decontat, întâmpină dificultăți cu 

transportul, motiv pentru care amână deplasarea la oraș sau în cea mai apropiată comună unde 

pot găsi o farmacie. 

Sprijinul oferit le-a asigurat un necesar pentru aprox. 1 lună și jumătate. 

Scopul serviciului pe care l-am efectuat a fost de a sprijini persoanele vârstnice cu sau fără 

autonomie, în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora. 
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Distribuire pachete produse curățenie și sanitare - 25 beneficiari 

Lipsa ajutorului membrilor familiei și incapacitatea de a se deplasa sunt cele mai dureroase 

aspecte pe care echipa noastră le-a întâlnit pe teren. Impresionantă este reacția lor la primirea 

pachetelor, mulți dintre ei sperau să le aducem medicamente. Cu toate acestea, i-am ajutat cu 

materiale sanitare, cunoscându-le situația medicală din descrierile asistenților sociali sau de la 

medicul de familie. 

Sprijinul oferit le-a asigurat un necesar pentru aproximativ 2 luni. 

Totodată, am contribuit la îmbunătățirea nivelului de informare a persoanelor imobilizate la pat 

sau la domiciliu, asupra drepturilor acestora. 

 

Distribuire echipamente, aparatură, accesorii și dispozitive medicale - 11 beneficiari 
 
Beneficiarii acestui segment au fost persoane aflate în imposibilitatea de a-și asigura nevoile. 
Sprijinul le-a oferit posibilitatea unui trai decent pentru o lungă perioadă de timp. La ei vom 

reveni în cadrul acțiunilor lunare cu produse alimentare neperisabile, produse de îngrijire 

personală etc. Astfel, am contribuit la îmbunătățirea nivelului de informare a persoanelor 

imobilizate la pat sau la domiciliu, asupra drepturilor acestora, precum și asupra serviciilor 

oferite de instituțiile statului sau a organizațiilor nonguvernamentale în domeniul asistenței 

sociale. 
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Oportunitati, provocări și probleme identificate 

Cel mai des am intalnit persoane care au o nevoie constanta de ajutor – desi sprijinul nostru le 

ofera un ajutor pentru o perioada limitat de timp (si aici ne referim la produsele de consum – 

alimentare si de curatenie / igiena etc), acesti beneficiari au nevoie permanenta.  

Este adevarat ca beneficiaza de sprijin si din partea autoritatilor locale, desigur ca nu toti, insa 

nu este suficient.  

Persoanele imobilizate la pat, precum si pacientii cu boli cronice, au nevoie de o persoana care 
sa faca drumuri la medic (de familie si specialist) pentru diverse documente. Totodata, le sunt 
necesare materiale sanitare si de igiena personala – chiloti impermeabili (tip pampers), sonde 
urinare etc. Au nevoie de asistenta medicala  de specialitate si in acest sens le-am oferit sprijin  
prin asistentul medical care a insotit echipa pe teren, precum si prin consumabilele medicale pe 
care le-am pus la dispozitie. 
 
Modalități de valorificare și rezolvare  

Am întocmit o listă cu nevoile speciale (expl: boiler, calorifer electric, radiator, 

ventilator, saltea, canapea, lemne, tamplărie aluminiu, ușa interior/exterior etc) și căutam 

parteneri care să ne susțină în acest sens. Păstram permanent legătura cu autoritățile locale, 

fiind informați cu privire la derularea acestui proiect, prin care ne-am arătat disponibilitatea de 

a ajuta cu diverse produse comunitatea vârstnică.  
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Suntem dornici să soluționăm toate aceste probleme cu care se confruntă persoanele 

vârstnice și familiile acestora (acolo unde există) și suntem siguri că pas cu pas vor putea reveni 

în comunitățile identificate, precum și în altele la care n-am reușit să ajungem până acum, cu 

mașinile încărcate de soluții și rezolvări la problemele lor extinse. 
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Noi suntem Fundația Crucea Alb-Galbenă, filiala Constanța.  

Devotați, implicați, sufletiști, empatici. 

 

 

 
 

     Dr. Astrid Mihaela Oprea (Președinte) 
     Măriuca Ivan (Vicepreședinte)  

     Andreea Badea-Hahui (Director General) 
& echipa de oameni minunați de pe teren 


