


Activitatea Asociației Studenților Mediciniști Arădeni în 2014

Anul 2014 a reprezentat pentru Asociația Studenților Mediciniști Arădeni un an bogat
în activități, concentrate în special în domeniul sănătății. La fel ca și în 2013, evenimentele s-
au desfășurat pe durata e peste 90 de zile de proiect efectiv, răspândite pe toata durata
anului.  În  ceea  ce  privesc  acțiunile  cu  caracter  medical,  au  avut  loc  50  de  acțiuni  de
prevenție, conștientizare și informare, în 21 de localități,  fiecare având o durată cuprinsă
între una și cinci zile, majoritatea în municipiul și județul Arad, 18, respectiv 30 (câte patru
acțiuni la Roșia Nouă și Petriș, câte trei la Dorobanți și Macea, câte două la Frumușeni și
Iratoșu și câte o acțiune la Obârșia, Julița, Pâncota, Aluniș, Corbești, Curtici, Pecica, Vârfurile,
Șiclău, Turnu, Vladimirescu și Mândruloc), dar și câte o acțiune în județele Timiș (la Bulgăruș)
și Alba (la Valea Lupșii), prin care au fost investigați gratuit 4064 de pacienți, iar peste 300 de
preșcolari și elevi din patru unități de învățământ au fost incluși în programul „Educație între
studenți mediciniști și elevi, educație între egali”, aceștia beneficiind de informații medicale,
igienă, alimentație și stil de viață sănătos.

În calitate de co-organizator, Asociația Studenților Mediciniști Arădeni a participat în
luna  Martie  la  a  patra  ediție  a  „Săptămânii  Pământului  în  Arad”,  unul  dintre  cele  mai
importante  evenimente  de  protecție  a  mediului  înconjurător  din  județ.  De  asemenea,
studenții  mediciniști  au  organizat  de-a  lungul  anului  trei  concerte  în  diverse  locații  din
municipiu și la care au participat peste 1000 de persoane.

Asociația Studenților Mediciniști Arădeni a organizat în luna Mai, în parteneriat cu
Universitatea de Vest  „Vasile Goldiș” din Arad, primul Congres Internațional  de Medicină
Dentară și a fost reprezentată lectori la alte șase conferințe sau congrese naționale și 



internaționale. Au fost organizate 2 work-shop-uri cu tematică medicală, la care au participat
peste 250 de studenți și elevi ale liceelor arădene. 

De asemenea, 2014 a însemnat pentru asociație primul proiect („Screening județean
pentru  prevenirea  și  depistarea  precoce  a  afecțiunilor  cardiovasculare  și  a  diabetului”)
finanțat prin fonduri nerambursabile – 6494 RON, puse la dispoziție de Consiliul Județean
Arad și Centrul Cultural Județean Arad, la care s-a adaugat și o contribuție proprie, în valoare
de 4343 RON. Proiectul „Prevenția în sănătate în județul Arad”, desfășurat în colaborare cu
laboratorul de analize medicale Technomed Group Arad și medici de familie din mai multe
localități  din  județul  Arad  a  oferit  posibilitatea  extinderii  paletei  de  investigații  oferite
gratuit. 

Pe  lângă cele  două acțiuni  caritabile  care  au avut
peste  250  de  beneficiari,  luna  Decembrie  a  adus  si
participarea  la  București  la  două  evenimente  naționale.
Pentru  al  patrulea  an  consecutiv,  am  onorat  invitația
organizatorilor  de  a  participa  la  Gala  Națională  a
Voluntarilor. După ce în 2011 am primit, la prima ediție a
galei,  pentru zecile de acțiuni ecologice inițiate, distincția
„Voluntarul anului 2011 în domeniul Protecția mediului și

animalelor”, iar proiectele Asociației Studenților Mediciniști Arădeni  „Săptămâna Sănătății
în Arad”, în 2012 și „2013, Anul Prevenției în Sănătate în Arad” în anul imediat următor, au
fost  nominalizate  printre  cele  mai  importante  cinci
proiecte de voluntariat în domeniul sănătății în România,
anul 2014 a venit cu două nominalizări: pentru „Screening
județean  pentru  prevenirea  și  depistarea  precoce  a
afecțiunilor  cardiovasculare  și  a  diabetului”,  la  categoria
„Proiectul de voluntariat al anului în domeniul sănătate” și
pentru  subsemnatul,  la  categoria  „Voluntarul  anului  în
domeniul  sănătate”,  o  recunoaștere  la  nivel  național  a



activității desfășurate în ultimul an. De asemenea, asociația a fost reprezentată și la Gala
Sănătății,  desfășurată la Palatul Parlamentului, gală la care, în 2012, Asociația Studenților
Mediciniști  Arădeni  a  primit  distincția  Locul  III  la  categoria  „Cea  mai  activă  asociație  a
studenților la medicină din România”.

Partenerii Asociației Studenților Mediciniști Arădeni în 2014 au fost: Universitatea de
Vest  „Vasile  Goldiș” din  Arad,  Facultatea  de  Medicină,  Farmacie  și  Medicină  Dentară  a
U.V.V.G.,  Consiliul  Județean  Arad,  Centrul  Cultural  Județean  Arad,  Primăria  Municipiului
Arad,  Direcția  de  Sănătate  Publică  Arad,  Colegiul  Medicilor  Arad,  Inspectoratul  Școlar
Județean Arad, Inspectoratul de Poliție Județean Arad – Serviciul Rutier, Technomed Group
Arad, Popovici și  Asociații, Atrium Mall, Galleria Arad, Activ Club, Verbiță Arad, Policlinica
Vlaicu,  Asociația  Domus  Caritatis,  Asociația  Studenților  Informaticieni  U.V.V.G.,  Liga
Studenților  U.V.V.G.,  ELSA  Arad,  Rotaract  Club  Arad,  Rotary  Arad,  Roche  România.  Vă
mulțumim pentru susținere!

Asist. univ. drd. Sebastian Popescu

Președinte,
Asociația Studenților Mediciniști Arădeni



25 Ianuarie
Dezbatere publică cu privire la reforma în sănătate

Societatea  de  Medicina  Familiei
Arad (SMFA), Asociaţia A.R.A.D. şi Consiliul
Local Civic (C.L.C.) au organizat în data de
25 Ianuarie  2014 o dezbatere  publică  pe
tema pachetului de legi privind reforma în
sănătate.  Evenimentul  a  avut  loc  în  sala
Millenium (Arad,  str.  V. Goldiş,  nr. 4).  Au
participat  ca  moderatori  Florin  Galiş  –
consilier  municipal,  Laura  Niculescu  –
director  DSP  Arad,  Adrian  Dărăbanţiu  –
preşedinte SMFA, asist univ. drd. Sebastian
Popescu,  președinte  al  Asociației

Studenților  Mediciniști  Arădeni,  precum  şi  reprezentanţi  ai  ong-urilor  de  profil,  cadre
medicale arădene, dar şi arădeni interesaţi de soarta sistemului naţional de sănătate. Temele
de  dezbatere  au  avut  în  centrul  atenţiei  proiectele  de  acte  normative  ale  Ministerului
Sănătăţii, cum ar fi cele referitoare la reforma în domeniul sănătății, strategia naţională de
sănătate 2014 – 2020, lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, respectiv aprobarea pachetului programelor
naţionale de sănătate. 

11 - 13 Februarie
„Asistență medicală primară pentru persoanele din mediul rural din

județul Arad”, în localitățile Roșia Nouă și Obârșia

Asociația Studenților Mediciniști  Arădeni,  Universitatea de Vest  „Vasile Goldiș” din
Arad și Facultatea de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară au desfășurat în perioada 11-
13 februarie 2014, în parteneriat cu Consiliul Județean Arad, Direcția de Sănătate Publică
Arad,  Colegiul  Medicilor  Arad,  Asociația  Domus  Caritatis  și  Verbiță  Arad,  o  acțiune  de
prevenție și depistare precoce a afecțiunilor medicale, în localitățile arădene Roșia Nouă și
Obârșia, în cadrul programului demarat încă din 2012,  „Asistență medicală primară pentru
persoanele din mediul rural din județul Arad”.

„Situate la aproape 120 km de Arad, localitățile Roșia Nouă și Obârșia sunt amplasate
într-un cadru natural cum rar întâlnim în județul nostru. Din punct de vedere medical însă, la
fel  cum se întâmplă și  în alte colțuri  ale  județului,  locuitorii  acestor sate  sunt nevoiți  să



străbată distanțe remarcabile atunci  când situația o cere, peste 30 de km până la prima
farmacie și 15 km până la medicul de familie, prezent la cabinetul din comuna Petriș trei zile
pe săptămână. În cazul unei urgențe, sătenii ne-au spus că ambulanța ajunge în condiții de
drum normale în 20-25 de minute. Cei  peste 100 de locuitori  ai celor două sate care au
beneficiat  de  această  nouă  etapă  a  programului  „Asistență  medicală  primară  pentru
persoanele  din  mediul  rural  din  județul  Arad” au  fost  informați  cu  privire  la  cele  mai
frecvente afecțiuni medicale și au primit un set de analize. S-au constatat, printre altele, o
incidență crescută a hipertensiunii arteriale, nerespectarea tratamentelor prescrise, dar și un
grad ridicat de obezitate”, a declarat asist. univ. drd. Sebastian Popescu

„La fel ca și proiectul „2013, Anul Prevenției în Sănătate în Arad”, și continuitatea în
2014 a acțiunilor de prevenție și profilaxie nu ar fi posibile fără sprijinul Univestității de Vest
„Vasile Goldiș” din Arad și  a partenerilor  noștri.”  a  subliniat  asist.  univ.  drd.  Paul  Deme,
vicepreședinte al Asociației Studenților Mediciniști Arădeni, asociație care își propune pentru
anul curent investigarea gratuită a unui număr cât mai mare de pacienți, dar și un ambițios
program de profilaxie și igienă oro-dentară și educație medicală în școli.

19 Februarie
„Ora de igienă oro-dentară” la Grădinița P.P. Nr.13 din Arad

Facultatea  de  Medicină,  Farmacie  și
Medicină  Dentară  din  cadrul  Universității  de
Vest  „Vasile  Goldiș” și  membri  Asociației
Studenților Mediciniști  Arădeni au desfășurat
o  primă  etapă  din  acest  an  din  cadrul
programului  început  cu  mult  timp  în  urmă,
„Ora  de  igienă  oro-dentară”,  derulat  în
unitățile  de  învățământ  din  municipiul  și
județul Arad. 

„Prima instituție vizitată în acest an a
fost Grădinița P.P. Nr. 13 din Arad, acolo unde



peste 100 de preșcolari au primit sfaturi referitoare la igiena oro-dentară, necesitatea unui
periaj  corect  efectuat,  consecvent,  de  trei  ori  pe  zi,  timp de  câte  trei  minute,  folosirea
metodelor adjuvante, cum ar fi apa de gură și ața pentru curățarea spațiilor interdentare”, a
declarat Nati Ionel, student în cadrul facultății și membru A.S.M.A.

 „Nu au lipsit și sfaturile referitoare la alimentație, în special necesitatea unei diete
cât mai echilibrate, care să conțină neaparat două-trei fructe și legume în fiecare zi și, în mod
special,  evitarea  sau  reducerea  urgentă  a  consumului  de  produse  de  patiserie,  cipsuri,
dulciuri și băuturi carbogazoase îndulcite artificial”, a declarat studenta Geanina Caraman,
de la specializarea Asistență Medicală.

„În cadrul proiectului  „2013, Anul Prevenției în Sănătate în Arad”, una din direcțiile
principale de acțiune a fost programul derulat în unitățile de învățământ din Arad, „Educație
între studenți mediciniști și elevi, educație între egali”, care va avea continuitate și în acest
an și prin care elevii sau preșcolarii primesc, în funcție de vârstă sau nevoi particulare, sfaturi
practice referitoare la alimentație, stil de viață sănătos, igienă, educație sexuală. Anul trecut
peste 3000 de elevi au fost incluși în acest program.”, a subliniat asist. univ. drd. Sebastian
Popescu, președintele Asociației Studenților Mediciniști Arădeni.

11 Martie
Dezbaterea „Legea Internshipului”

Organizaţiile  studenţeşti  din  cadrul
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” - ASI UVVG,
ELSA  Arad  și  Asociația  Studenților  Mediciniști
Arădeni au organizat, în data de 12.03.2014, la
„Cafe  Clasic  1890”,  din  Arad,  o  dezbatere
publică  pe  tema  proiectului  de  lege  privind
organizarea  şi  desfăşurarea  internshipului  pe
perioada  derulării  studiilor  universitare.  La
dezbatere  au  participaţi  studenţi  de  la  mai
multe  specializări  din  cadrul  specializării  de
informatică  a  Facultăţii  de  Ştiinţe,  ale  Naturii,



Inginerie și Informatică şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice, invitatul special fiind d-na conf. univ.
dr.  Antoanela  Naaji,  directorul  Departamentului  de  Relaţii  Internaţionale  din  cadrul
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş“ din Arad. „În momentul de faţă, deşi fiecare student are
obligativitatea  de  a  efectua  în
perioada  de  studii,  stagii  de
practică de specialitate,  aceasta
nu  are  rezultatele  scontate  şi
este  mai  mult  o  formalitate.
Consider că existenţa unei legi a
internshipului  ar  fi  un punct de
plecare  pentru  realizarea  unei
conexiuni  mai  eficiente  între
cunoştinţele teoretice şi practice
pe care un absolvent ar trebui să
le  posede  la  finalizarea
studiilor”, a declarat conf. univ. dr. Antoanela Naaji. Preşedintele ASI UVVG, Radu Brănişcan,
a  precizat  că „Legea internshipului  este  în  avantajul  tuturor  actorilor  implicaţi,  respectiv
studentul, angajatorul şi universitatea. Astfel, studentul dobândeşte experienţă şi chiar un
sprijin  financiar,  angajatorul  obţine  facilităţi  fiscale  şi  are  prioritate  în  valorificarea
competenţelor studentului, iar universitatea, prin creşterea calităţii învăţământului, oferă o
mai mare inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii”. „Legea este necesară pentru că, în unele
cazuri,  studenţi  trebuie  să plătească  pentru a realiza  un stagiu  de practică şi  a  dobândi
experienţa necesară ocupării unui loc de muncă.  De asemenea numărul orelor de practică
prevăzute  în  planul  de  învăţământ  este  insuficient  şi  mult  mai  mic  comparativ  cu  cele
realizate de studenţii din ţările occidentale. Legea reglementează modul de desfăşurare a
stagiului de internship pentru studenţi. Un lucru deosebit de important în lege este calitatea
acestuia bazat pe nişte standarde şi linii directoare”, a subliniat preşedintele ASI UVVG, Radu
Brănişcan.  Dezbaterea  organizată  de  studenţii  UVVG face  parte  dintr-o  amplă  campanie
naţională  pe  noul  proiect  de lege  al  internshipului,  o  iniţiativă  a  Uniunii  Studenţilor  din
România (USR) - cea mai mare federaţie studenţească, reprezentând 100 de asociaţii la nivel
naţional.

14 Martie 
Acțiune de prevenție în Policlinica Vlaicu din Arad

Asociația  Studenților
Mediciniști  Arădeni a organizat
în  data  de 14  Martie  2014,  în
colaborare  cu  Societatea
Medicilor de Familie din Arad, o
acțiune de prevenție cu ocazia
căreia au fost investigați gratuit
50  de  pacienți.  Pe  lângă
investigațiile  obișniute  oferite
de  studenții  mediciniști,
datorită  facilităților  oferite  de
Policlinica  parteneră,  pacienții

au putut beneficia și de teste spirometrice, testări ale aparatului auditiv și vizual, EKG, etc. 



24 – 29 Martie
„Săptămâna Pământului în Arad”, ediția a IV-a

Universitatea  de  Vest  „Vasile  Goldiș” din  Arad  și  Primăria  Municipiului  Arad,  în
calitate de parteneri, alături de Asociația Studenților Mediciniști  Arădeni, Liga Studenților
U.V.V.G., Asociația Studenților Informaticieni, ELSA Arad, Cercetașii României, Efect Verde,
Asociația  Pompierul,  Ofensiva  Tinerilor,  Foto Club Arad,  Parcul  Natural  Lunca Mureșului,

Asociația  Educatio  și
Fundația  Pro  Prietenia  au
organizat pe parcursul  unei
întregi  săptămâni
evenimente  tematice  prin
care  arădenii  de  toate
vârstele au fost încurajați să
își aducă propria contribuție
pentru  îmbunătățirea
calității  mediului
înconjurător  în  care  trăim.
Au fost plantați cateva sute
de  pomi  în  unitățile  de
învățământ  din  municipiul
Arad,  iar  prin  acțiunile  de
ecologizare desfășurate atât
în  oraș  cât  și  în  Parcul

Natural  Lunca  Mureșului  au  fost  adunați  peste  250  de  saci  de  deșeuri.  O  contribuție
importantă a fost adusă de către Colegiul Național  „Elena Ghiba Birta”, prin desfășurarea
celei  de-a  treia  ediții  a  Simpozionului  Județean  „Problemele  actuale  ale  omenirii” și  a
acțiunilor tematice cu ocazia  „Zilei Mondiale a Apei”.  „Ora Pământului” („Earth Hour”), cel
mai important eveniment de mediu la nivel mondial, a fost celebrat pentru al patrulea an



consecutiv de sute de arădeni pe platoul din fața Primăriei Municipiului Arad pe 29 Martie,
între orele 20:30 și 21:30. Autoritățile locale au hotărât oprirea, pentru o oră, a iluminatului
arhitectural a clădirii  primăriei și  a iluminatului stradal a unui sector din centrul orașului.
Peste  300  de  arădeni  au  participat  la  concertul  rock  organizat  cu  ocazia  „Săptămânii
Pământului  în  Arad”  în  cadrul  căruia  au  performat  Particia  Pop,  Oana  Togoe,  George  &
Ramona, Underdoze și On The Edge.

5 Aprilie 
Acțiune de prevenție în Galleria Arad

Asociația Studenților Mediciniști  Arădeni, Universitatea de Vest  „Vasile Goldiș” din
Arad  și  Facultatea  de  Medicină,  Farmacie  și  Medicină  Dentară  continuă  campaniile  de
prevenție și conștientizare a populației din municipiul Arad printr-o acțiune desfășurată în
parteneriat cu centrul comercial Galleria Arad, în data de 5 Aprilie 2014, între orele 10-14,
ocazie cu care au fost investigați gratuit un număr de 200 de pacienți, aceștia beneficiind de



determinarea valorii  tensiunii  arteriale și  a glicemiei,  a frecvenței  cardiace și  a  saturației
oxigenului în sânge, dar și consulturi medicale generale. 

7 Aprilie 
Acțiune de prevenție la Rectoratul U.V.V.G.

Ziua Mondială  a  Sănătății  a  fost  celebrată,  la  fel  ca și  în anii  precedenți,  printr-o
acțiune  de  prevenție  organizată  de  către  studenții  mediciniști  arădeni  la  Rectoratul
Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, în Aula Ștefan Cicio Pop, ocazie cu care 200 de
arădeni au beneficiat de analize medicale gratuite. 

De asemenea, în perioada 7-11 Aprilie 2014, studenții mediciniști din cadrul Facultății
de Medicină, Farmacie și  Medicină Dentară, specializarea Medicină Dentară au organizat,
mai multe acțiuni  de prevenție dentară în clasele de copii  din Municipiul  Arad, în cadrul
programului  „Școala  altfel”.  Șef  lucrări  dr.  Freiman  Paul,  Directorul  Departamentului  de
Medicină  Dentară  din  cadrul  Facultății  de  Medicină,  Farmacie  și  Medicină  Dentară  a
U.V.V.G.,  a declarat:  „Am început programul  „Școala altfel” în câteva școli  din municipiul
Arad,  clasele  0  și  1.  Am  prezentat  un  film  educativ  realizat  de  studenții  noștri  de  la
Specializarea de Medicină Dentară,  de la disciplina de Prevenție în medicină dentară.  Cu



amabilitatea celor de la Colgate, am oferit cadou elevilor câte o pastă și o periuță de dinți”.
„Această acțiune este foarte importantă, deoarece prevenția este pe primul loc în medicina
dentară. Ne dorim ca micii elevi să fie învățați cu metodele de periaj și cu faptul că trebuie să
își perie dinții după fiecare masă și după ce consumă dulciuri. Am făcut și un joc prin care
copiii au recunoscut dinții cariați și cei sănătoși, după care le-am prezentat un fim de desene
animate cu tema prevenției în medicina dentară”.

9 - 11 Aprilie
Participare la Tudomanyos Diakkori Konferencia (TDK),

Universitatea din Szeged, Ungaria

O  delegație  a  Universității  de  Vest  „Vasile  Goldiș” din  Arad  a  fost  prezentă,  în
perioada 9-11 aprilie la Tudomanyos Diakkori Konferencia (TDK), o prestigioasă conferință,
cu participare internațională, organizată de către Universitatea din Szeged, Ungaria.

Cu ocazia acestei conferințe, asist. univ. drd. Sebastian Popescu, asist. univ. drd. Paul
Deme, însoțiți  de doi studenți ai Facultății  de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară au
prezentat  un complex studiul  comparativ  realizat  în urma investigațiilor  și  chestionarelor
completate  de  pacienții  care  au  participat  la  primele  două  ediții  ale  proiectului  medical
„Săptămâna  Sănătății  în  Arad”,  în  2011  și  2012  dar  și  datele  ce  au  rezultat  în  urma
proiectului „2013, Anul Prevenției în Sănătate în Arad”. 

Pe  lângă  lucrarea  științifică  intitulată
„Three-year  Comparative  Study  of  Hypertension
and Diabetes  in Arad between 2011 and 2013”,
care prezintă stilul de viață și alimentație al unui
număr  de  peste  6000  de  arădeni,  obiceiurile
vicioase și factorii de risc la care se expun, dar și
rezultatele  investigațiilor  realizate  în  urma
acțiunilor de prevenție, asist. univ. drd. Sebastian
Popescu  a  prezentat  de  asemenea și  activitatea
Asociației Studenților Mediciniști Arădeni care, cu

sprijinul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, a Facultății de Medicină, Farmacie și
Medicină Dentară și  a  partenerilor  instituționali  precum Consiliul  Județean Arad,  Centrul
Cultural  Județean Arad,  Direcția  de Sănătate  Publică Arad,  Inspectoratul  Școlar  Județean
Arad sau Colegiului Medicilor din Județul Arad a reușit să ducă numărul beneficiarilor direcți
ai proiectelor sale din ultimii trei ani la peste 15.000 de persoane.

Asociația Studenților Mediciniști Arădeni organizează, alături de partenerii săi, o nouă
acțiune  gratuită  de  prevenție  și  profilaxie  vineri,  25  aprilie,  între  orele  10-14,  în  incinta
Galleria Arad.



11 Aprilie
Work-shop-ul „Noduri și suturi chirurgicale” cu ocazia Zilei Facutății

de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară

Asociația  Studenților  Mediciniști
Arădeni  a  sărbătorit  Ziua  Facultății  de
Medicină, Farmacie și Medicină Dentară
a U.V.V.G. printr-un work-shop tematic,
„Noduri și suturi chirurgicale”,  organizat
în Campusul Universitar  „Vasile Goldiș”,
de către medicul rezident Robert Noghiu,
absolvent  al  Facultății  de  Medicină  din
Arad,  work-shop  la  care  au  participat,
gratuit,  un  număr  mare  de  studenți
mediciniști.

25 Aprilie
Acțiune de prevenție în Galleria Arad

Asociația  Studenților  Mediciniști  Arădeni,  Universitatea  de  Vest
„Vasile Goldiș” din Arad și Facultatea de Medicină, Farmacie și Medicină
Dentară continuă șirul acțiunilor de conștientizare, prevenție și profilaxie
din acest an cu două evenimente desfășurate în cadrul Policlinicii Vlaicu și
Galleria Arad. 

La  acțiunea  organizată  în  cadrul  Policlinicii  Vlaicu  din  Arad  au
contribuit  și  Societatea  Națională  de  Medicina  Familiei,  filiala  Arad  și
Asociația  Județeana  a  Pensionarilor  Arad.  Serviciile  medicale  oferite
gratuit  celor  peste  100  de  pacienți  au  cuprins  o  paleta  mai  largă  de



investigații,  fiind  determinate  valorile  tensiunii  arteriale  și  ale
glicemiei,  electrocardiograma,  frecvența  cardiacă,  saturația  de
oxigen în sânge, indicele de masă corporală, teste pentru aparatul
auditiv  și  vizual,  teste  spirometrice,  dar  și  consultații  generale  și
interpretarea rezultatelor de către medici specialiști.

Peste  150  de  pacienți  au  beneficiat  de  analize  medicale
gratuite  în  cadrul  acțiunii  de  prevenție  organizate  de  studenții
mediciniști  în  parteneriat  cu  Galleria  Arad  în  incinta  centrului
comercial, la sfârșitul lunii aprilie. Demarat la începutul anului 2013,
parteneriatul dintre A.S.M.A. și Galleria Arad a condus la organizarea
lunară  a  acestor  evenimente  cu  tematică  medicală  ai  căror
beneficiari au fost câteva mii de arădeni. 

Următoarea acțiune de prevenție și profilaxie a studenților mediciniști arădeni va fi
organizată în incinta Galleria Arad, vineri, 23 Mai, între orele 10:00-14:00.

9 – 11 Mai
Acțiune de prevenție și asistență medicală la Rotaract Open

Clubul Rotaract Cetate Arad a organizat
în perioada 9-11 mai 2014 un turneu de tenis
pentru amatori.  Turneul  Rotaract  Open a avut
loc la Clubul Activ din municipiul Arad. Rotaract
Open  a  fost  organizat  cu  scopul  de  a  susține
tinerele  talente  din  Arad.   Turneul  a  fost
organizat  în  scop  caritabil,  prin  intermediul
acestui eveniment 5 copii beneficiind de o bursă
Rotaract  Open  care  va  consta  în  cursuri
particulare de tenis pentru o perioadă de 1 an

de zile și echipamentul necesar. Asociația Studenților Mediciniști Arădeni a asigurat asistența
medicală primară necesară desfășurării în bune condiții a evenimentului sportiv. 



16 – 18 Mai
Participare la a XXIV-a ediție a Zilelor Academice Arădene

Universitatea  de
Vest  „Vasile  Goldiş” a
organizat  cea  de-a  XXIV-a
ediţie  a  Zilelor  Academice
Arădene,  în  perioada  16  –
18 Mai 2014. La conferinţa
internaţională  au  fost
înscrise  250  de  comunicări
științifice  ale  cadrelor
didactice  și  320  de  lucrări
științifice  ale  studenților,
inclusiv  membrii  ai
Asociației  Studenților
Mediciniști Arădeni.

19 Mai
„Educație între egali” la Școala Generală Frumușeni, județul Arad

Asociația  Studenților
Mediciniști Arădeni a organizat în data
de  19  Mai  2014  o  nouă  etapă  a
proiectului  „Educație  între  studenți
mediciniști  și  elevi,  educație  între
egali”,  la  Școala  Generală  din
localitatea  Frumușeni,  județul  Arad,
ocazie  cu  prin  care  elevii  unității  de
învățământ au fost informați cu privire
la  stilul  de  viață  sănătos,  obiceiuri

vicioase, alimentație sănătoasă, importanța sportului, etc. 



20 Mai
„Educație între egali” la Școala Generală Nicolae Bălcescu din Arad

Proiectul  „Educație  între  studenți
mediciniști  și  elevi,  educație  între  egali” a
continuat la Școala Generală Nicolae Bălcescu din
Arad,  printr-o acțiune desfășurată în data de 20
Mai 2014. 

23 Mai
Acțiune de prevenție la Galleria Arad

Asociația Studenților Mediciniști Arădeni, Universitatea de
Vest „Vasile Goldiș” din Arad și Facultatea de Medicină, Farmacie
și Medicină Dentară au organizat o nouă acțiune de prevenție și
profilaxie în incinta Galleria Arad,  ocazie cu care peste 100 de
arădeni au beneficiat de analize medicale gratuite. 





27 Mai
Acțiune de prevenție în Campusul Universitar „Vasile Goldiș” și

work-shop-urile „Noduri și suturi chirurgicale” și „Tehnici de prim-
ajutor” cu ocazia Zilei Porților Deschise la Facutatea de Medicină,

Farmacie și Medicină Dentară



29 – 31 Mai
Congres Internațional de Medicină Dentară

Universitatea  de  Vest  „Vasile  Goldiș”  din  Arad,
Facultatea  de  Medicină,  Farmacie  și  Medicină  Dentară,
Asociația Studenților Mediciniști Arădeni, Consiliul Județean
Arad, Centrul Cultural Județean și Colegiul Medicilor Dentiști
Arădeni  organizează,  la  Arad,  în  perioada  29-31  mai,
Congresul  Internațional  de Medicină Dentară.  Evenimentul
urmărește  reunirea  sub  acest  prestigios  auspiciu  a  unor
nume importante din stomatologia și chirurgia maxilo-facială
națională și internațională, în vederea abordării unor teme
de  actualitate  din  cadrul  specializărilor  de  Implantologie,
Protetică, Parodontologie, Chirurgie Orală și  Chirurgie Oro-
maxilo-facială.  Sunt  invitați  să  participe  la  acest  congres
studenți  mediciniști  din  cadrul  specializării  de  Medicină
Dentară dar și medici dentiști sau cadre medicale din oricare
altă  ramură  a  medicinei.  Din  Comitetul  științific  al

Congresului  fac  parte:  prof.  univ.  dr.  Aurel  Ardelean,  președintele  Universității  de  Vest
„Vasile Goldiș”,  prof. univ.  dr. Coralia Cotoraci,  rectorul  UVVG, prof. univ. dr.  Liana Moș,
decanul Facultății  de Medicină, Farmacie
și  Medicină Dentară,  prof.  univ.  dr.  Emil
Urtilă,  prof.  univ.  dr.  Kinga  Lacykone
Turzo,  prodecanul Facultății  de Medicină
Dentară din Szeged, prof. dr. Victor Valea,
președintele  Asociației  ATRIMED,  conf.
univ.  dr.  Mugur  Popescu,  conf.  univ.  dr.
Valeria Covrig, conf. univ. dr. Rodica Jianu,
Ș.  L.  dr.  Virgil  Vască,  Ș.  L.  dr.  Paul
Freimann, directorul  Departamentului  de
Medicină Dentară.



31 Mai
Concert Caritabil „Ajută-mă să cresc sănătos”, 

în calitate de co-organizator

Pe data de 31 mai, 2014, ora 19:00, la Casa Sindicatelor,
Arad,  a  avut  loc  concertul  caritabil  „Ajută-mă să cresc
sănătos”,  sprijinit  de  Asociaţiile  Acces,  A.S.M.A.  şi
Promed.  Evenimentul  a  fost  dedicat  copiilor  care
întâmpină  dificultăţi  în  sănătate.  Au  cântat  Sorina
Munteanu şi formaţiile ,,On the Edge'' (unde alături de
ceilalţi membri, a evoluat la chitara binecunoscutul solist
al  trupei  B-TON)  şi  ,,Simona  Bivald  &  Grupul  Desart''.
Valoarea unui bilet a fost de 10 RON. Toate încasările au
fost  fi  redirecţionate  către  copii  cu  afecţiuni  grave  de
sănătate.

Proiectul „Screening județean pentru prevenirea și depistarea
precoce a afecțiunilor cardiovasculare și a diabetului”, desfășurat în
parteneriat cu Consiliul Județean Arad și Centrul Cultural Județean

14 Iunie
Acțiune de prevenție cu ocazia Maratonului, 

Semimaratonului și Crosului Aradului



 Activitate  bogată  în  ultima
perioadă, atât în ceea ce privesc acțiunile
de  prevenție,  cât  și  organizarea  de
manifestări  știintifice,  pentru  Asociația
Studenților  Mediciniști  Arădeni.
Implicarea  comunitară  a  studenților
mediciniști  din  cadrul  Universității  de
Vest „Vasile Goldiș” din Arad a continuat
prin  acțiunile  de  prevenție  lunare
desfășurate în incinta Galleria Arad, prin
care sute de pacienți au primit informații
cu  privire  la  diverse  afecțiuni  medicale
dar și analize medicale gratuite, acțiunea

de prevenție și conștientizare organizată în cadrul Maratonului, Semimaratonului și Crosului
Aradului,  acolo unde a fost  solicitată și  în  ceea ce privește  acordarea primului  ajutor,  o
acțiune similară fiind desfășurată și în cadrul turneului de tenis Rotaract Open, desfășurat la
baza sportivă Activ Club. 

De asemenea, Asociația Studenților Mediciniști Arădeni a contribuit la organizarea și
buna  desfășurare  a  Congresului  Internațional  de  Medicină  Dentară,  prima  astfel  de
manifestare  științifică  organizată  în  parteneriat  cu  Universitatea  de Vest  „Vasile  Goldiș”,
Facultatea de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară, Consiliul Județean, Centrul Cultural
Județean  Arad  și  Colegiul  Medicilor  Dentiști  Arad  și  care  s-a  bucurat  de  o  audiență
impresionată,  dornică  să  participe  la  prezentările  de  excepție  propuse  în  cadrul
evenimentului.

Programul  „Educație între studenți  mediciniști  și  elevi,  educație între egali” a fost
continuat la Școala Generală Nicolae Bălcescu din Arad și Școala Generală din Frumușeni,
unde peste o sută de elevi au beneficiat de informații cu privire la alimentație și stil de viață
sănătos,  noțiuni  de  igienă  și  educație  medicală,  informații  pe  care  membri  asociației  le
consideră esențiale în viața oricărui tânăr. 

7 Iulie
Acțiune de prevenție în localitatea Frumușeni, județul Arad 



Asociația  Studenților
Mediciniști  Arădeni  a  demarat  un
amplu  proiect  medical  ce  se  va
finaliza la sfârșitul lunii Octombrie, în
parteneriat cu Universitatea de Vest
„Vasile  Goldiș”  din  Arad,  Consiliul
Județean  Arad,  Centrul  Cultural
Județean Arad și Direcția de Sănătate
Publică  Arad,  o  continuare  a
activităților  de  prevenție  din  ultimii
ani,  „Screening  județean  pentru
prevenirea  și  depistarea  precoce  a
afecțiunilor  cardiovasculare  și  a
diabetului”. 

Proiectul  constă  în  desfășurarea unei  ample  campanii  la  nivelul  județului  Arad  în
vederea informării, prevenirii și depistării precoce a pacienților cu afecțiuni cardiovasculare
și diabet, afecțiuni care au o incidență crescută în județul nostru. Echipe de voluntarii din
rândul  studenților  mediciniști  și  a  medicilor  vor  oferi  materiale  informative  cu privire  la
alimentația și stilul de viață sănătos, măsuri de prevenție în perioadele caniculare, riscurile
consumului  de  alcool  și  tutun,  igiena oro-dentară,  prevenirea  apariției  cancerului  de  col
uterin, tehnici de autoexaminare și prevenirea cancerului la sân, a infecțiilor cu transmitere
sexuală,  încurajarea  practicării  sportului  și  prevenirea  obezității.  Voluntarii  vor  oferi
consultații medicale, vor determina valorile glicemiei, a tensiunii arteriale, frecvența cardiacă
și a saturației oxigenului din sânge, a indicelui de masă corporală și procentului de grăsime
din organism persoanelor care vor participa,  gratuit  și  opțional,  la acțiunile de prevenție
săptămânale. 

„Obiectivele  principale  ale  proiectului
sunt  creșterea  constantă  a  numărului  de
pacienți  care beneficiază  de aceste investigații
medicale  gratuite,  profilaxia  sau  depistarea
precoce  a  unor  afecțiuni  medicale  care  pot  fi
prevenite,  informarea  cât  mai  multor  pacienți
cu privire la factorii de risc ai acestor afecțiuni
medicale, cum ar fi consumul de alcool, fumatul,
stresul și lipsa somnului, obezitatea, alimentația
nesănătoasă  și  sedentarismul,  expunerea
prelungită  la  razele  solare  și  riscurile
deshidratării  organismului,  dar  și  creșterea
numărului  de  localități,  în  special  din  mediul
rural,  în  care  se  desfășoară  aceste  acțiuni  de
prevenție,  stabilirea  unor  mai  bune colaborări
cu medicii de familie din localitățile respective,
creșterea paletei de investigații gratuite oferite
și  îmbunătățirea  continuă  a  standardului  de
desfășurare a acțiunii  de prevenție și  a actului
medical  și  informativ  oferit.”,  a  declarat  asist.
univ. drd. Sebastian Popescu, președintele Asociației Studenților Mediciniști Arădeni. 



11 Iulie
Acțiune de prevenție în cadrul Policlinicii Vlaicu din Arad

Prima  etapă  a  proiectului
„Screening  județean  pentru
prevenirea  și  depistarea
afecțiunilor  cardiovasculare  și  a
diabetului”,  desfășurată  în
perioada  12.06  –  12.07.2014,  a
însemnat  selectarea  ofertelor  și
achiziționarea  echipamentelor
medicale  și  a  consumabilelor
necesare desfășurării screeningului,
conform  procesului  verbal  de
selectare a produselor și selectarea
locațiilor din mediul  rural și  urban
din  județul  Arad  în  care  se  vor

desfășura acțiunile de prevenție. De asemenea, au fost organizate primele trei acțiuni de
prevenție, informare și conștientizare.

Prima  a  avut  loc  în  data  de  14  Iunie  2014,  organizată  în  cadrul  Maratonului,
Semimaratonului și Crosului Aradului, pe platoul din fața Primăriei Municipiului Arad, acolo
unde membri asociației au fost solicitați și în ceea ce privește acordarea primului ajutor dar
și alte aspecte care au dus la buna desfășurare a evenimentului sportiv. 100 de pacienți au
beneficiat  de  această  primă  acțiune  a  proiectului.  Investigațiile  medicale  au  constat  în
determinarea tensiunii arteriale și a glicemiei, saturației oxigenului în sânge și a frecvenței
cardiace, a indicelui de masă corporală și a indicelui de grăsime din organism. 20 de pacienții
copii  au  beneficiat  și  de  un  consult  stomatologic.  La  această  acțiune  de  prevenție  au
participat 8 voluntari. 

Cea de-a doua acțiune a avut loc în data de 7 Iulie 2014, în localitatea Frumușeni,
județul Arad, în colaborare cu Cabinetul de Medicină de Familie Dr. Ghiban Camelia. Au fost
investigați  gratuit  cu  această  ocazie  34  de  pacienți,  pe  lângă  analizele  primite,  pacienții
beneficiind și de un consult medical mai amănunțit. Au fost realizate și vizite la domiciliu. La
această  acțiune  de  prevenție  au  participat,  pe  lângă  personalul  cabinetului  medical,  5
voluntari.

Cea de-a  treia  acțiune de prevenție,  pe  11 Iulie
2014,  a  fost  desfășurată  la  Policlinica  Vlaicu  Arad,  str.
Brâncuși, nr. 42A, în colaborare cu Cabinetul de Medicină
de  Familie  Dr.  Dărăbanțiu  Adrian.  Locația  generoasă  a
permis,  pe  lângă  determinarea  tensiunii  arteriale  și  a
glicemiei,  saturației  oxigenului  în  sânge  și  a  frecvenței
cardiace, a indicelui de masă corporală și  a indicelui de
grăsime din organism, ca cei 26 de pacienți investigați să
beneficieze de consult oftalmologic,  stomatologic,  teste
audiometrice,  electrocardiograma  și  interpretarea
rezultatelor. 

În luna Iulie 2014 a fost desfășurată o campanie în
mass-media locală și pe site-urile de socializare, cu privire
la măsurile de prevenție pentru populație în perioadele
caniculare



19 – 21 Iulie
Acțiune de prevenție în localitatea Julița, județul Arad 



25 - 26 Iulie
Acțiune de prevenție în localitatea Pâncota, județul Arad



27 Iulie
Acțiune de prevenție în localitatea Bulgăruș, județul Timiș 



30 Iulie
Acțiune de prevenție în localitatea Aluniș, județul Arad

4 – 8 August
Acțiune de prevenție în localitățile Corbești și 

Roșia Nouă, județul Arad 





24 August
Acțiune de prevenție în cartierul Bujac, Arad 

27 August
Acțiune de prevenție în localitatea Macea, județul Arad



11 Septembrie
Acțiune de prevenție în localitatea Curtici, județul Arad



12 Septembrie
Acțiune de prevenție în localitatea Iratoșu, județul Arad



Cea  de-a  doua  etapă a  proiectului  „Screening  județean  pentru  prevenirea  și
depistarea precoce a afecțiunilor cardiovasculare și  a diabetului”,  desfășurată în perioada
13.07 – 15.09.2014 a însemnat desfășurarea a următoarelor  acțiuni  de prevenție, una în
municipiul Arad și 8 în localități din județul Arad, numărul pacienților investigați fiind de 377:
12 Septembrie  -  Acțiune de prevenție, localitatea Iratoșu, județul Arad – ocazie cu care au
fost investigați 31 pacienți; 11 Septembrie - Acțiune de prevenție, localitatea Curtici, județul
Arad – 119 pacienți; 27 August - Acțiune de prevenție, localitatea Macea, județul Arad – 33
pacienți; 24 August - Acțiune de prevenție, cartierul Bujac, Arad – 16 pacienți; 4 – 8 August -
Acțiune de prevenție, localitățile Corbești și Roșia Nouă, județul Arad – 53 pacienți ; 30 Iulie -
Acțiune de prevenție, localitatea Aluniș, județul Arad – 16 pacienți; 25 - 26 Iulie - Acțiune de
prevenție,  localitatea  Pâncota,  județul  Arad  –  61  pacienți;  19  –  21  Iulie  -  Acțiune  de
prevenție, localitatea Julița, județul Arad – 48 pacienți. 

Chiar dacă nu este inclusă în acest proiect, menționăm și acțiunea desfășurată în data
de  27  Iulie,  în  localitatea  Bulgăruș,  județul  Timiș,  în  urma  căreia  au  fost  investigați  43
pacienți. Etapa a treia (16.09 – 31.10 2014) va însemna concentrarea acțiunilor de prevenție,
în marea lor majoritate, în municipiul Arad, una dintre aceste acțiuni incluse în acest an în
proiect  fiind cea de-a patra ediție  a  Săptămânii  Sănătății  în  Arad,  ce  se  va desfășura  în
perioada 28 – 31 Octombrie.



24 - 26 Septembrie
Acțiune de prevenție în localitățile Roșia Nouă și Petriș, 

județul Arad

15 Octombrie
Participare la Conferința „CamAradul Sănătății”

Conferinta  a  fost  concentrată  asupra  provocărilor  de  ordin  medical  cu  care  se
confruntă  tinerii  cu  vârste  cuprinse  între  18-35  ani,  subiectele  abordate  fiind  din  sfera
terapiei  cu  antibiotice,  nutriției,  contracepției  și  planning-ului  familial,  infertilității,
psihologiei,  dermatologiei,  sănătății  publice.  La  deschiderea  oficială  au  fost  prezenți:
Consilier  Municipal  Mariana  Cismașiu,  care  a  transmis  mesajul  din  partea  Primarului
Gheorghe  Falca,  reprezentanți  ai  autorităților  medicale  din  Arad:  Dr.  Teodora  Olariu  -



Manager SCJU Arad, Dr. Titus Mircea Ududec - Președinte Colegiul Medicilor Arad, Dr. Bianca
Găicean - Director de contractări Casa Județeană de Asigurări Arad, Prof. univ. dr. Cotoraci
Coralia Adina - Rector al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Dr. Adrian Dărăbanțiu
– Președinte Asociatia „Societatea Medicilor de Familie Arad”, Oana Parvulescu - Director
general a Direcției de Dezvoltare și Asistență Socială. Lectorii evenimentului au fost Dr. Dana
Negru,  Erika Stark -  Director DGASPC,  Dr.  Folescu Floarea,  Dr.  Cristina Gug,  Dr. Cristiana
Bîrlădeanu, psiholog Alis Chivu. 

Evenimentul campaniei “CamAradul Sănătății” din data de 15 octombrie, care a avut
loc la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, s-a adresat persoanelor cu vârsta peste 35 ani. 

Organizatorii  și-au
propus  să  confere  întâlnirii
între  profesioniștii  din
sănătate și public un caracter
puternic  interactiv,
participanții  fiind  încurajati
să  adreseze  întrebări
lectorilor  prezenți  (Dr.
Carmen  Pantiș,  Prof.  Univ.
Dr.  Maria  Pușchita,  Prof.
Univ.  Dr.  Mircea  Ioachim
Popescu,  Prof.  Dr.  Delia
Podea,  Dr.  Alina  Andriesz,
asist. univ. drd. Deme Paul –
vicepreședinte  al  Asociației  Studenților  Mediciniști  Arădeni),  să  profite  de  această
oportunitate și să discute deschis despre provocările medicale întalnite în viața cotidiană. Pe
holul teatrului vor fi amplasate standuri ale autorităților medicale, ale asociațiilor de pacienți
și  ale  ONG-urilor  din  domeniul  medical  din  Arad.  Temele  abordate  au  fost  bolile
cardiovasculare, cancerul, osteoporoza, depresia, boala Alzheimer.

În  cadrul  evenimentelor  medicale  din  campania  „CamAradul  Sănătății”  au  fost
furnizate  informații  despre prevenție, diagnostic  timpuriu și  tratament în cazul  celor  mai
frecvente afecțiuni  medicale întâlnite la arădeni,  participanții  primind sfaturi  competente
direct de la specialiști și  informatii  despre serviciile medicale și comunitatea medicală din
Arad.

28 Septembrie



Acțiune de prevenție în Arad, cu ocazia „Zilei Mondiale a Inimii”

28 – 31 Octombrie



„Săptămâna Sănătății în Arad”, ediția a IV-a



Cea  de-a  treia  și  ultima  etapă  a  proiectului
„Screening  județean  pentru  prevenirea  și  depistarea
precoce  a  afecțiunilor  cardiovasculare  și  a  diabetului”,
desfășurată în perioada 16.09 – 31.10.2014 a însemnat
desfășurarea a trei noi acțiuni de prevenție, ce au dus la
investigarea unui număr de 1687 de pacienți:

28 – 31 Octombrie – „Săptămâna Sănătății în Arad”, 
ediția a IV-a – 1600 de pacienți

28 Septembrie - Acțiune de prevenție în municipiul Arad, 
cu ocazia „Zilei Mondiale a Inimii” – 50 pacienți

24 - 26 Septembrie - Acțiune de prevenție în localitățile 
Roșia Nouă și Petriș, județul Arad – 37 pacienți

Numărul  pacienților investigați  în cele trei  etape ale proiectului,  în urma celor 15
acțiuni desfășurate, cinci în municipiul Arad și zece în diverse localități din județul Arad, s-a
ridicat  la  2224,  cu  aproape  49%  mai  mulți  pacienți decât  cifra  propusă  și  asumată  la
începutul proiectului (1500 de pacienți). 

Pe  lângă  fondurile  nerambursabile  în  cuantum  de  6494  RON oferite  de  Centrul
Cultural Județean Arad și Consiliul Județean Arad, contribuția din fonduri proprii a Asociației
Studenților  Mediciniști  Arădeni  a fost  de  4343,66 RON, reprezentând 66,89% din totalul
fondurilor  nerambursabile,  astfel  încât  valoarea  totală  a  proiectului  „Screening  județean
pentru prevenirea și depistarea precoce a afecțiunilor cardiovasculare și a diabetului” a ajuns
la  10837,66 RON (cu  40,08% fonduri  asigurate  de către  Asociația  Studenților  Mediciniști
arădeni.

Chiar dacă zece din cele cincisprezece acțiuni din cadrul proiectului s-au desfășurat în
afara municipiului Arad, însemnând costuri logistice mai mari, costul per pacient investigat a
fost  de  doar  4,87  RON,  ceea  ce  subliniază  încă  odată  eficiența  și  beneficiile  acestei
modalități de punere în practică a unor programe de prevenție la nivel județean.

31 Octombrie
Acțiune de prevenție în Piața Avram
Iancu din Arad, cu ocazia proiectului

„Condu prudent, viața are prioritate”



31 Octombrie
Halloween Party – „Scary Night”, 

în Club Nerv



6 – 8 Noiembrie
Acțiune de prevenție cu ocazia Târgului „Ar-Medica”



8 Noiembrie
Acțiune de prevenție la Spitalul de Pediatrie Arad

14 Noiembrie
Acțiune de prevenție cu ocazia

„Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Diabetului”

Asociația Studenților Mediciniști  Arădeni se alătură organizațiilor și  instutuțiilor de
profil din întreaga lume care fac eforturi pentru combaterea diabetului, organizând vineri, 14
Noiembrie 2014, ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Diabetului, o acțiune de prevenție
și  conștientizare  a populației  cu privire la această maladie.  Acțiunea va fi  desfășurată în
incinta centrului comercial Atrium Mall, partener în cadrul acestui proiect, între orele 10:00-
14:00. 

Arădenii vor beneficia de consultații  medicale gratuite, determinarea glicemiei și a
tensiunii  arteriale,  a  frecvenței  cardiace  și  a  saturației  oxigenului  în  sânge,  calcularea
indicelui de masă corporală și a procentului de grăsime din organism.

„Factorii  de  risc  pentru  diabet  sunt  ingestia  calorică
mare, consumul de băuturi carbogazoase îndulcite artificial și
orice  alt  suc  care  nu  este  100%  natural,  proaspăt  și  fără
conservanți, consumul excesiv de alimente care conțin zahăr,
obezitatea, sedentarismul, creșterea în vârstă, hipertensiunea
arterială,  fumatul  și  consumul  de  alcool,  boli  autoimune  și
viruși. Simptomele diabetului de tip I sunt senzatie de sete și
foame,  chiar  după  servirea  mesei,  senzație  de  gură  uscată,
urinări frecvente, scădere în greutate, deși pacientul mănâncă
mult și  are poftă de mâncare,  senzație de oboseală, vedere
încețoșată,  furnicături  sau  amorțeli  la  nivelul  mâinilor  sau
picioarelor,  rareori,  pierderea  cunoștinței.  Simptomele
diabetului  de  tip  II  sunt  asemănătoare,  dezvoltându-se  mai
încet,  la  care  se  mai  pot  adauga:  vindecare  mai  înceată  a



plagilor sau a taieturilor, mâncărimi ale pielii, îndeosebi în zona vaginală sau inghinală”, a
subliniat asist. univ. drd. Sebastian Popescu.

Cu sprijinul Asociației Domus Caritatis și Asociației Zărandul, cu ocazia acestei acțiuni
de prevenție, producători din zona Roșia Nouă – Corbești din județul Arad vor avea ocazia să
prezinte  și  să  comercializeze  produse  alimentare  ecologice  și  naturale,  chiar  și  pentru
prevenirea sau controlul diabetului.

5 – 7 Decembrie
Studenții mediciniști arădeni la Cabana Didana 

din Stațiunea Moneasa



12 Decembrie
Participare la „Gala Națională a Voluntarilor”, București

Pentru  al  patrulea  an  consecutiv,  am  onorat  invitația  organizatorilor,  Federația
VOLUM, de a participa la ediția din acest an a Galei Naționale a Voluntarilor, ce a avut loc în
data de 12 Decembrie la sediul Working Art Space & Production din București. După ce în
2011 Dl. Sebastian Popescu a primit, la prima ediție a galei, pentru zecile de acțiuni ecologice
inițiate, distincția „Voluntarul anului 2011 în domeniul Protecția mediului și animalelor”, iar
proiectele Asociației Studenților Mediciniști Arădeni „Săptămâna Sănătății în Arad”, în 2012
și „2013, Anul Prevenției în Sănătate în Arad” în anul imediat următor, au fost nominalizate
printre cele mai importante cinci proiecte de voluntariat în domeniul sănătății în România,
anul 2014 a venit cu două nominalizări la Gala Națională a Voluntarilor: pentru „Screening
județean  pentru  prevenirea  și  depistarea  precoce  a  afecțiunilor  cardiovasculare  și  a
diabetului”, la categoria  „Proiectul de voluntariat al anului în domeniul sănătate” și pentru
asist. univ. drd. Sebastian Popescu, la categoria „Voluntarul anului în domeniul sănătate”, o
recunoaștere la nivel național a activității desfășurate de către toți membrii asociației.

12 Decembrie

Acțiune de prevenție în Atrium Mall Arad



„Ziua Sănătății”

15 Decembrie – Acțiune caritabilă pentru copiii de la Centrul
Curcubeul din Arad



Păstrând tradiția ultimilor ani, luna Decembrie a fost luna în care acțiunile caritabile
au avut o pondere însemnată în activitatea Asociației Studenților Mediciniști Arădeni. Astfel,
ne-am alăturat Universității de Vest „Vasile Goldiș”, Primăriei Municipiului Arad, D.G.A.S.P.C.
Arad, organizațiilor studențești din cadrul U.V.V.G. Arad, Consiliul Consultativ al Studenților,
Comitetul  Studenților  Străini,  Clubul  Lions  Arad,  Rotary  Club  și  Rotaract  Cetate  Arad  în
acțiunile  desfășurate  ai  căror  beneficiari  au  fost  copiii  care  sunt  incluși  în  „programul
Curcubeul”, aceștia fiind invitați la o petrecere de Crăciun, unde au primit din partea Moșului
cadouri, rechizite, fructe și dulciuri. 

16 – 19 Decembrie – „De Crăciun Fii Mai Bun”, acțiune caritabilă
pentru familiile nevoiașe din Municipiul Arad

Zece  familii  nevoiașe  din  municipiul
Arad  au  primit  în  preajma  Sărbătorilor  de
Crăciun  vizita  membrilor  asociațiilor
studențești  din  cadrul  Universității  de  Vest
„Vasile  Goldiș”  din  Arad,  acestea  beneficiind
de cadouri ce au constat în alimente, rechizite
pentru  cei  mici  și  obiecte  vestimentare,
donație  facută  cu  sprijinul  familiei  Dl.  Dr.
Kozma  Alexandru,  care  nu  se  află  la  prima
implicare în campaniile caritabile organizate.



17 Decembrie - „Ora de igienă oro-dentară” la Grădinița și Școala
Generală din Valea Lupșii, județul Alba

Prima  acțiune  a  Asociației
Studenților Mediciniști Arădeni în județul
Alba  a  fost  marcată  în  data  de  17
Decembrie 2014, când Tirc Andrei  Ioan,
student în anul IV, specializarea Medicină
Dentară în cadrul Facultății de Medicină
Farmacie și Medicină Dentară a U.V.V.G.
a desfășurat „Ora de igienă oro-dentară”,
beneficiarii  proiectului  fiind  60  de
preșcolari  și  școlari  de  la  grădinița  și
Școala  Generală  din  Valea  Lupșii,
Comuna Lupșa.



18 Decembrie - Participare la „Gala Sănătății”, Palatul
Parlamentului, București

În data de 18 Decembrie a avut loc, în Salonul
de Recepții al Palatului Parlamentului din București,
cea de-a V-a ediție a evenimentului „Gala Sănătății”,
un eveniment de marca, cu tradiție în recunoașterea
valorilor  din  domeniul  medical  și  care  premiază
realizările  deosebite  din  domeniul  sănătății.  „Gala
Sănătății” – locul de întâlnire  valorilor din sănătate,
este  o  manifestare  de  anvergura,  care  creeaza  o
imagine complexă în sfera acestui domeniu. 

Anul acesta au fost acordate premii pentru:
cea  mai  dinamica  societate  medicală,  cea  mai
implicată asociație de pacienți, cel mai performant
management medical – sectorul public / privat, cel
mai  bun  jurnalist  pe  sănătate,  afirmare  medicală
internațională,  implicare  în  proiecte  de  cercetare,
cardiologul  anului,  studentul  anului  2014,  cel  mai
popular cadru didactic al anului (anii preclinici / anii
clinici).  O  categorie  de  premii  acordate  de
organizatorii  evenimentului,  la  fiecare  ediție,  sunt

premiile  speciale  oferite  pentru:  „Pasiune și  devotament”,  „Întreaga carieră medicală”  și
„Premiile Explore Medicine TV”. „Gala Sănătății” se distinge în peisajul evenimentelor din
domeniul  sănătății  prin  faptul  că  aduce  împreună  cele  mai  mari  nume  ale  medicinei
românești  actuale, peste 500 de invitați  din zona sănătății  și  din toate domeniile conexe
sănătății, dar și invitați de marcă din lumea
academică internațională.  „Gala Sănătății”,
ediția  a  V-a,  este organizată  de Sănătatea
Media  Group  și  Primăria  Sectorului  5.
Decernarea premiilor  ediției a IV-a a „Galei
Sanatății” din 2012 a avut loc tot în Salonul
de  Recepții  al  Palatului  Parlamentului,
evenimentul  fiind  organizat  de  Sănătatea
Media  Group  împreună  cu  Comisa  pentru
Sănătate și Familie a Camerei Deputaților. 

La ediția din 2012, Asociația Studenților Mediciniști Arădeni a fost distinsă cu Locul
III la categoria „Cea mai activă asociație a studenților la medicină din România”.

Prima ediţie, derulată în 2008, a fost şi primul eveniment de acest gen din România.
De atunci, în fiecare an, premianții și participanții – medici, academicieni, oameni de afaceri,
jurnalişti şi politicieni, care au fost prezenţi la Gala Sănătăţii, au salutat această iniţiativă a
Sănătatea Media Group. Conceptul inovator al Galei Sănătăţii încurajează recunoaşterea şi
aprecierea medicilor care au obţinut rezultate remarcabile pe parcursul ultimului an, dar şi a
tuturor celor care militează pentru o viaţă sănătoasă.



Proiectul „Prevenția în Sănătate în Județul Arad” desfășurat în
parteneriat cu Technomed Group Arad

Proiectul  „Prevenția  în  Sănătate  în  Județul  Arad”,  desfășurat  în  perioada  11
Octombrie – 19 Decembrie 2014, printr-un parteneriat între Asociația Studenților Mediciniști
Arădeni  și  laboratorul  de  analize  medicale  Technomed Group,  a  însemnat  16  acțiuni  de
prevenție  în  11  localități  din  județul  Arad.  Peste  610  pacienți  au  beneficiat  de  analize
medicale gratuite și consultații medicale generale, acțiunile de prevenție fiind desfășurate în
cabinetele de medicină de familie din localitățile incluse în proiect.

11 Octombrie 2014
Acțiune de prevenție în localitatea Pecica, Județul Arad

13 Octombrie 2014
Acțiune de prevenție în localitatea

Petriș, Județul Arad

21 Octombrie 2014
Acțiune de prevenție în localitatea Petriș, Județul Arad, la Centrul

de Recuperare şi Reabilitare



5 Noiembrie 2014
Acțiune de prevenție în localitatea

Vârfurile, Județul Arad

11 Noiembrie 2014
Acțiune de prevenție în localitatea Roșia Nouă, Județul Arad

24 Noiembrie 2014
Acțiune de prevenție în localitatea Iratoșu,

Județul Arad



25 Noiembrie 2014
Acțiune de prevenție în localitatea Petriș, Județul Arad

26 Noiembrie 2014
Acțiune de prevenție în localitatea Șiclau, Județul Arad

27 – 28 Noiembrie 2014
Acțiune de prevenție în localitatea Macea, Județul Arad

 3 Decembrie 2014
Acțiune de prevenție în localitatea

Dorobanți, Județul Arad



4 Decembrie 2014
Acțiune de prevenție în localitatea Turnu, Județul Arad

8 Decembrie 2014
Acțiune de prevenție în localitatea Vladimirescu,

Județul Arad

9 Decembrie 2014
Acțiune de prevenție în localitatea

Mândruloc, Județul Arad

10 Decembrie 2014
Acțiune de prevenție în localitatea Dorobanți, Județul Arad

19 Decembrie 2014
Acțiune de prevenție în localitatea Dorobanți, Județul Arad



Asist. univ. drd. Sebastian Popescu

Președinte, 
Asociația Studenților Mediciniști Arădeni


