Vreau să-mi adăugați numele la lista cu
îngrijitori:
(cu litere mari)

Formulă de adresare: ...............................
Nume: .......................................................
Adresă: .....................................................
..................................................................
Cod poștal: ...............................................
Email:........................................................
Telefon: ....................................................
Data nașterii: ............................................
Apartenență etnică:...................................
(de ex. Chineză, Poloneză, Lituaniană)

Dacă aveți nevoie de interpret, vă rugăm
să indicați limba preferată:
..................................................................
Adunăm aceste informații despre
apartenența etnică pentru a ne permite
să comunicăm cu dvs. în mod eficient în
conformitate cu legislația actuală privind
protecția datelor personale.
Semnătură..................................................

Ofițerul dvs. local care se ocupă de
îngrijitori dvs. este:
Belfast Health
and Social Care Trust
Margaret McDonald
Glen Villa, Knockbracken Healthcare Park,
Saintfield Road, Belfast, BT8 8BH
Tel: 028 95046702
margaret.mcdonald@belfasttrust.hscni.net

Anne Cummings
Route Complex, 8E Coleraine Road,
Ballymoney, BT53 6BP
Tel: 028 2766 1392
Anne.Cummings@northerntrust.hscni.net

South Eastern Health
and Social Care Trust
Joan Scott
Ballynahinch Community Services,
45-47 Main Street, Ballynahinch, BT24 8DN
Tel: 028 97565456
Joan.Scott@setrust.hscni.net

Southern Health
and Social Care Trust
Patricia McCrink
Promoting Wellbeing Team,
John Mitchel Place, Newry, BT34 2BU
Tel: 028 30834252
Patricia.McCrink@southerntrust.hscni.net

Western Health
and Social Care Trust
Cathy Magowan
2 Coleshill Road,
Enniskillen, BT74 5PU
Tel: 028 6634 4000
Cathy.Magowan@westerntrust.hscni.net
Această inițiativă a fost sprijinită de Agenția pentru Sănătatea
Publică în parteneriat cu cele cinci Trusturi Trustul pentru
Sănătate și Îngrijire Socială, Barnardos, Îngrijitorii Contează și
Trustul pentru Îngrijitori.
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Aveți grijă de
cineva?

(membru al familiei, vecin, prieten)

Și faceți parte dintr-o
minoritate etnică sau
din etnia de culoare?
Dacă da, vrem să luați
legătura cu noi
BME Carers Leaflet

Romanian

Dacă aveți grijă de cineva și oferiți
ajutor și sprijin cu regularitate:
•
•

unui adult sau unui copil care are o
dizabilitate sau o afecțiune
unei persoane care este fragilă din
cauza vârstei înaintate

Cei care au grijă de o altă persoană pot
avea orice vârstă și pot fi inclusiv copii,
tineri sau părinți care au grijă de copii cu
o dizabilitate sau cu nevoi speciale.
Astfel de îngrijitori pot oferi ajutor practic
în nenumărate feluri cum ar fi să ajute pe
cineva să se îmbrace, să facă baie, să-și
ia medicamentele și cu transportul. Unii
îngrijitori supraveghează pe cineva pentru
a fi în siguranță.

Listă cu informații despre îngrijitori

Cum vă putem sprijini

Cum vom utiliza informațiile dvs.

Fiecare trust are un asistent care reprezintă
un punct de contact pentru îngrijitori. Acest
asistent vă poate da toate informațiile
despre ofițerul local care oferă sprijin celor
care au grijă de cineva inclusiv:

•

Vă vom pune în legătură cu Trustul
local și cu serviciile de sprijin

•

Vă vom trimite informații despre
sprijinul disponibil pentru îngrijitori
și alte aspecte relevante rolului dvs.
particular ca îngrijitor / îngrijitoare

•

Informațiile dvs. vor fi păstrate
confidențiale și nu vor fi dezvăluite
altor organizații fără permisiunea dvs

•

Vom adăuga detaliile dvs. de contact
la Lista de Informații despre Îngrijitori.
Dacă aceste date personale se
schimbă vă rugăm să ne anunțați

•

Dacă în orice moment nu mai doriți
să faceți parte din Lista de Informații
despre Îngrijitori, vă rugăm să luați
legătura cu ofițerul dvs. local care va
îndepărta numele dvs. de pe lista lor

•

Dacă sunteți de acord cu modul în
care noi vom utiliza informațiile dvs.
personale, vă rugăm să completați și
să semnați rubrica detașabilă de pe
verso și să-l trimiteți ofițerului local
care lucrează cu îngrijitorii

De ce vrem să luați legătura cu noi
•

Pentru a ne ajuta să identificăm
nevoile dvs. ca îngrijitor / îngrijitoare

•

Pentru a vă oferi sprijin în acest rol
pe care-l aveți de a avea în grijă pe
cineva

•

Pentru a vă pune în legătură cu
servicii de sprijin sau alte organizații

•
•
•
•
•

Informații
Pauze de la acest rol
Pregătire pentru îngrijitori
Evaluarea îngrijitorilor
Vă pot pune în legătură cu alte
servicii ale Trustului și alte organizații

Dacă aveți nevoie de servicii de
interpretare, putem organiza acest lucru
în mod gratuit.

Lista cu informații despre îngrijitori

