


 Plecând de la motto-ul „Să previ e mai ușor decât 

să tratezi!”, din dorința de a coagula toate acțiunile de 

prevenție, informare și depistare precoce a afecțiunilor 

medicale, Asociația Studenților Mediciniști Arădeni și 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad au demarat, 

în luna ianuarie a.c., proiectul „2013, Anul Prevenției în 

Sănătate în Arad”.

 Acțiunile de prevenție au fost desfășurate pe 

parcursul a 90 de zile, cuprinzând atât acțiuni de informare 

și depistare a celor mai răspândite afecțiuni medicale, 

realizate în diverse locații din municipiul și județul Arad 

(„Screening pentru depistarea hipertensiunii arteriale și a 

diabetului”, „Asistență medicală primară pentru persoanele 

din mediul rural”), cât și prezentări interactive („Educație 

între studenți mediciniști și elevi, educație între egali”) în 

peste 20 de unități de învățământ, fiind astfel vizate toate 

categoriile sociale sau de vârstă. 

 Au fost marcate pe plan local evenimente cele-

brate la nivel internațional, („Ziua Mondială de Combatere 

a Tuberculozei”, „Ziua Mondială a Sănătății”, „Ziua Mondială 

fără Tutun”, „Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului”, 

etc.), dar și dezvoltarea unor evenimente noi („Săptămâna 

prevenirii cancerului la san și a cancerului de col uter-

in”, „Săptămâna Inimii”, „Săptămâna Sănătății în Arad”, 

ediția a III-a, „Săptămâna prevenirii accidentelor rutiere”, 

„Săptămâna prevenirii infecțiilor cu transmitere sexuală”).

 Grupul de 250 de studenți mediciniști arădeni și 

tineri medici care s-a implicat voluntar în implementarea 

proiectului, cele peste 800 de prezențe la acțiuni reprez-

entând peste 4500 de ore de voluntariat arată dorința 

de implicare, afirmare, implementare și acumulare de 

noi cunoștințe medicale și, totodată, potențialul unei 

resurse nedescoperite până acum. „2013, Anul Prevenției 

în Sănătate în Arad” a fost un test, un pariu, care a demon-

strat faptul că prevenția și profilaxia la scară mare, prin 

programe susținute, de lungă durată, poate fi eficient 

realizată având la bază o resursă umană care până acum 

nu a fost valorificată la adevărata ei capacitate – studentul 

medicinist. 

 Prin programele desfășurate în 2013 de către 

Asociația Studenților Mediciniști Arădeni au fost investi-

gați aproape 6000 de pacienți, care au beneficiat, gratuit, 

de servicii de prevenție și profilaxie, screening pe diverse 

afecțiuni medicale (determinarea tensiunii arteriale, a 

glicemiei, a frecvenței cardiace și saturației de oxigen în 

sânge, calcularea indicelui de masă corporală și, în funcție 

de specificul acțiunii, și de calcularea indicelui de grăsime 

din organism, teste spirometrice, consultații stomatologice 

și fluorizări și la solicitare, consultații medicale generale și 

consiliere). De asemenea, au fost distribuite eficient peste 

cincizeci de mii de pliante informative cu privire la alimen-

tația și stilul de viață sănătos, sedentarismul și riscurile 

sale, importanța sportului, consumul de alcool, tutun sau 

substanțe interzise, igienă oro-dentară, educație sexuală și 

prevenirea celor mai răspândite afecțiuni medicale. 

 Aproape 3000 de elevi au fost incluși în programul 

„Educație între studenți mediciniști și elevi, educație între 

egali” aceștia beneficiind, în cadrul unor prezentări inter-
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active, de informații pe înțelesul lor cu privire la diverse 

probleme cu care tinerii se confruntă (de la noțiuni de 

igienă, educație alimentară, obiceiuri vicioase, stil de viață 

sănătos și educație sexuală, la diverse afecțiuni medicale și 

măsuri de prevenire a acestora, educație rutieră sau igienă 

oro-dentară).

 Centralizarea datelor și studiul realizat anul 

acesta în baza chestionarelor completate de o treime din 

pacienții investigați (2000 de subiecți), care au cuprins 22 

de întrebări, referitoare la sexul, vârsta, domiciliul, ocu-

pația, condițiile de viață și muncă, posibile alergii, fumat, 

consum de alcool și substanțe psiho-active, consum de 

cafea sau băuturi energizante, consumul de apă, frecvența 

consultațiilor medicale și a practicării activităților sport-

ive, antecedente personale sau familiale, etc., dar și două 

studii asemănătoare realizate în 2011 și 2012, pe un număr 

similar de pacienți, întăresc necesitatea prevenției și pro-

filaxiei, realizată la toate nivelele, ca fiind cel mai eficient 

și mai ieftin mijloc de tratament. Aproximativ 5000 din 

cei 6000 de pacienți investigați au declarat la momentul 

investigației că nu se cunoșteau cu una din cele două afecți-

uni urmărite în mod principal (hipertensiune arterială sau 

diabet zaharat). Esențial este faptul că, dintre acești 5000 

de pacienți, aproximativ 800 de subiecți au fost descoperiți 

în cadrul acțiunilor de prevenție cu valori peste limitele 

normale fie în ceea ce privește hipertensiunea arterială, fie 

glicemia, fie amândouă, aceștia fiind consiliați și îndrumați 

către medicii specialiști pentru continuarea investigațiilor. 

Dintre cei 1000 de pacienți care se cunoșteau deja cu HTA, 

DZ sau ambele, un alarmant procent de peste 60% nu aveau 

valorile determinate în parametri corespunzători urmării 

unui tratament în mod eficient. 

 Lăsând însă la o parte cifre sau statistici, în spatele 

strategiilor de profilaxie rămâne povestea fiecărui pacient 

aflat în suferință și beneficiul pe care l-au adus stării sale 

de sănătate măsurile luate din momentul investigației și 

acordării asistenței medicale primare, depistarea și conști-

entizarea factorilor de risc, consilierea și îndrumarea către 

serviciile de specialitate.

 În ceea ce privesc costurile prevenite care ar fi 

fost suportate de către Casa Națională de Asigurări de 

Sănătate, respectiv Ministerul Sănătății, chiar și în con-

textul celui mai pesimist scenariu, în care doar 10% din 

pacienții descoperiți pentru prima oară cu una din cele 

două afecțiuni medicale (HTA, DZ) încep să acorde atenție 

propriei sănătății și se orientează către cadrele medicale 

de specialitate pentru începerea unui tratament profilactic 

sau curativ, având în vedere costurile medicamentației 

sau a potențialelor complicații și intervenții chirurgicale 

în cazul evoluției bolii nedepistate la timp, implicațiile 

socio-economice a unei stări precare de sănătate a popu-

lației și presiunea pe bugetul de stat, raportul cost-ben-

eficiu este de cel puțin 1/10 în favoarea demarării unei 

strategii naționale de prevenție, profilaxie și depistare 

precoce a afecțiunilor medicale după modelul proiectului 

„2013, Anul Prevenției în Sănătate în Arad”, concept ce are 

la bază utilizarea studenților mediciniști supravegheați de 

medici specialiști, ca primă linie în profilaxia și prevenția în 

sănătate. 



 Clinică de Excelență în Prevenție și Profilaxie - 

fundația strategiei județene de prevenție în sănătate

Un prim pas în această direcție ar fi înființarea la Arad a 

unei „Clinici de Excelență în Prevenție și Profilaxie”, care 

ar folosi aceleași metode ca și cele utilizate de către Aso-

ciația Studenților Mediciniști Arădeni în cadrul proiectu-

lui „2013, Anul Prevenției în Sănătate în Arad”, singurele 

deosebiri, și totodată îmbunătățiri aduse conceptului, 

fiind acelea oferite de desfășurarea susținută, zilnică, 

a activității într-o locație fixă, care se va bucura de și o 

mai mare popularitate, de un sistem de înregistrare a 

pacienților, dar și de monitorizarea periodică (maxim 

o dată pe an) a acestora, fără a colecta însă date cu 

caracter personal, rămânând la caracterul pur informa-

tiv al diagnosticului oferit, cu conștientizarea rapidă a 

pacientului și îndrumarea sa, la nevoie, către medicul 

specialist (medicul de familie, medicul diabetolog, me-

dicul cardiolog, etc.). 

 Noul concept permite de asemenea lărgirea 

paletei de investigații non-invazive, oferite gratuit prin 

achiziționarea de noi echipamente medicale (dermatos-

coape, aparate de spirometrie, ecografe și electrocar-

diografe portabile, etc.) Numărul pacienților investigați 

ar crește de asemenea și el, la aproximativ 30.000 pe an. 

Fiecare pacient va completa un chestionar, realizat după 

modelul celor din ultimii trei ani, care va sta la baza celui 

mai important studiu epidemiologic realizat în județul 

Arad.

 Cu ajutorul unei unități mobile, o caravana a 

prevenției și profilaxiei, 10.000 de persoane din zonele 

retrase din mediul rural din județul Arad ar putea bene-

ficia, gratuit, de aceleași investigații, o continuare a pro-

gramului „Asistență medicală primară pentru persoanele 

din mediul rural din județul Arad”.

 O sală de curs din cadrul Clinicii de Excelență în 

Prevenție și Profilaxie ar putea găzdui zilnic prezentări 

cu tematică medicală după modelul programului „Edu-

cație între studenți mediciniști și elevi, educație între 

egali”, ai căror beneficiari ar fi peste 10.000 de elevi din 

unitățile de învățământ din municipiul și județul Arad.

Nu în ultimul rând, dotarea clinicii și a unității mobile 

cu un kit de resuscitare și aparatură medicală specifică 

intervențiilor în situații de urgență și trainingul per-

sonalului medical ar asigura un răspuns rapid în caz de 

necesitate, până la sosirea echipajelor de reanimare sau 

de urgență, pentru mii de persoane aflate în proximi-

tatea clinicii sau a unității mobile.

 Probabil cel mai important atuu al acestei noi 

viziuni în profilaxia și prevenția în sănătate îl reprezintă 

costul investigării fiecărui pacient, care nu depășește 2 

euro, și implicit raportul costuri/beneficii pe care îl oferă 

conceptul.
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LANSAREA PROIECTULUI
„2013, ANUL PREVENȚIEI ÎN SĂNĂTATE ÎN ARAD”
            CONFERINȚĂ DE PRESĂ

 Asociația Studenților Mediciniști Arădeni din cadrul 

Universității de Vest ”Vasile Goldiș” continuă implicarea comuni-

tară prin acțiunile sale de prevenție, conștientizare și depistare 

precoce a afecțiunilor medicale ale populației municipiului și 

județului Arad, printr-un amplu program de evenimente, organi-

zate sub auspiciul proiectului ”2013, Anul Prevenției în Sănătate 

în Arad”. 

 În acest sens vor fi desfășurate, pe tot parcursul anului, 

acțiuni ce urmăresc categorii sociale vulnerabile, prin proiectul 

„Asistență medicală primară pentru persoanele din mediul rural 

din județul Arad”, vizând peste 7000 de persoanele din județul 

Arad, care vor beneficia de consultații, determinarea gratuită a 

valorilor glicemiei și tensiunii arteriale și informații cu privire la 

programele naționale de screening propuse de către Ministerul 

Sănătății, proiectul „Educație între studenți mediciniști și elevi, 

educație între egali”, ce urmărește, prin colaborarea Universității 

cu Inspectoratul Școlar Județean Arad și Centrul de Evaluare, Pre-

venire și Consiliere Antidrog Arad, informarea a cel puțin 5000 

de elevi din 16 licee arădene cu privire la efectele consumului de 

substanțe interzise, tutun, alcool, îmbunătățirea stilului de viață 

și nutriție, creșterea nivelului de educație sexuală și educație 

oro-dentară, „Proiect de siguranță rutieră și prevenire a acciden-

telor auto”, o acțiune continuă a asociației și a Serviciului Poliției 

Rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad de 

creștere a gradului de siguranță rutieră și prevenire a acciden-

telor auto, în special în rândul elevilor de liceu din unitățile de 

învâțământ din municipiul și județul Arad, implementat în 16 

licee, „Program de prevenție și igienă oro-dentară pentru elevii 

din clasa a V-a din unitățile de învățământ din municipiul Arad”, 

având ca scop îmbunătățirea nivelului de igienă și prevenirea 

afecțiunilor oro-dentare în rândul a peste 900 de elevi din 40 de 

clase a V-a din municipiul Arad care vor participa la acest proiect.

 Parteneriatul pe care Universitatea prin Asociația Stu-

denților Mediciniști Arădeni îl are cu Direcția de Sănătate Publică 

Arad se va concretiza prin acțiuni comune de prevenție, vizând 

diverse afecțiuni medicale, cuprinse în programe ale Ministerului 

Sănătății sau organizate în jurul zilelor celebrate la nivel inter-

național: „Săptămâna prevenirii cancerului la san și a cancerului 

de col uterin”, „Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei”, 

„Ziua Mondială a Sănătății”, „Săptămâna inimii”, axată în special 

pe depistarea afecțiunilor cardiovasculare, „Ziua Internațională 

Anti-tabac”, „Program de prevenție și conștientizare asupra 

apariției cancerului de piele”, „Ziua Mondială de Luptă Împotriva 

Hepatitei”, „Ziua Mondială a Sănătății Mintale”, „Ziua Mondială a 

Femeilor din Mediul Rural”, „Săptămâna Sănătății în Arad”, „Ziua 

Mondială de Lupta Împotriva Diabetului”, „Ziua Internațion-

ala a Studenților”, „Săptămâna Prevenirii Accidentelor Auto”, 

„Săptămâna Prevenirii Bolilor cu Transmitere Sexuală”.

 Organizatori: Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, 

Facultatea de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară, Asociația 



Studenților Mediciniști Arădeni, Asociația Absolvenților U.V.V.G. 

– ALUMNI. Parteneri: Primăria Municipiului Arad, Consiliul 

Județean Arad, Direcția de Sănătate Publică Arad, Inspectoratul 

Școlar Județean Arad, Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere 

Antidrog Arad, Inspectoratul de Poliție Județean Arad, Serviciul 

Poliției Rutiere, Societatea de Medicină Familiei Arad, Galleria 

Arad.

            Evenimente organizate în cadrul proiectului     

             „2013, Anul Prevenției în Sănătate în Arad”

- „Educație între studenți mediciniști și elevi, educație între ega-

li”, proiect concretizat prin work-shop-uri și prezentări în liceele 

din municipiul și județul Arad

- „Săptămâna prevenirii cancerului la san și a cancerului de col 

uterin”

- „Program de prevenție și igienă oro-dentară pentru elevii din 

clasa a V-a din unitățile de învățământ din municipiul Arad”

- „Săptămâna Pământului în Arad”, ediția a III-a

- „Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei”

- Ziua Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară – 

Campusul Universitar “Vasile Goldiș” Arad

- „Ziua Mondială a Sănătății”  

- „Asistență medicală primară pentru persoanele din mediul 

rural din județul Arad”

- „Săptămâna Inimii”

- „Ziua Internațională Anti-tabac”

- „Program de prevenție și constientizare asupra apariției cance-

rului de piele”

- „Ziua Mondială de Luptă Impotriva Hepatitei”

- „Ziua Mondială a Sănătății Mintale”, actiune de prevenție și 

constientizare cu privire la diverse obiceiuri (privarea de somn, 

consum de substanțe psiho-active, alcool, viață dezordonată, 

stresul)

- „Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural

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

- „Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului”

- „Ziua Internațională a Studenților”

- „Săptămâna Prevenirii Aaccidentelor Auto”

- „Săptămâna Prevenirii Bolilor cu Transmitere Sexuală”

 

PRIMA ACȚIUNE
„2013, ANUL PREVENȚIEI ÎN SĂNĂTATE ÎN ARAD”
            

 

 Proiectul „2013, Anul Prevenției în Sănătate în Arad”, 

lansat vineri de către Asociația Studenților Mediciniști Arădeni 

din cadrul Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară 

a Universității de Vest „Vasile Goldiș”, proiect ce vizează imple-

mentarea mai multor programe de prevenție, conștientizare și 

informare cu privire la starea de sănătate în rândul populației 

municipiului și județului Arad, și-a finalizat prima astfel de 

acțiune.

 Studenții mediciniști și medicii rezidenți arădeni, 

însoțiți de cadre didactice ale Facultății de Medicină, Farmacie și 

Medicină Dentară au reușit să investigheze în cele două zile de 

desfășurare a acestei acțiuni 390 de persoane, care au beneficiat 

de asistență medicală primară, determinarea valorilor glicemiei 

și a tensiunii arteriale, la centrul comercial Galleria Arad.

 „Prima acțiune de prevenție din acest an a demonstrat că centrul comercial cu care am început colaborarea își confundă traficul 

cu target-ul nostru de potențiali pacienți. Fiind poziționați chiar la intrarea principală, în aceste prime două zile de proiect efectiv din cadrul 

„Anului Prevenției în Sănătate în Arad” am reușit să atingem media de pacieni investigați cu care eram obișnuiți în anii precedenți”



STUDENȚII MEDICINIȘTI ARĂDENI AI U.V.V.G. 
PREMIAȚI LA „TDK SZEGED”

 

 Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad a fost 

reprezentată, în perioada 13-16 Februarie de către membri Aso-

ciației Studenților Mediciniști Arădeni, studenti și cadre didactice 

ai Facultății de Medicină Farmacie și Medicină Dentară la Tudo-

manyos Diakkori Konferencia (TDK), conferință cu participare 

internațională, organizată de Universitatea din Szeged, Ungaria.

 Studiul comparativ realizat în urma primelor două 

ediții ale „Săptămânii Sănătății în Arad” (Comparative study of 

hypertension and diabetes in Arad between 2011 and 2012), 

coordonat de prof. univ. dr. Cotoraci Coralia , prof. univ. dr. Liana 

Moș și realizat cu sprijinul a peste 400 de voluntari studenți 

mediciniști și farmaciști, medici rezidenți și cadre didactice ale 

Universității de Vest „Vasile Goldiș”, cât și prezentarea proiectului 

„2013, Anul Prevenției în Sănătate în Arad” a primit aprecierea 

organizatorilor și participanților, lucrarea, prezentată în limba 

engleză pentru întăia oară la această conferință știintifică, fiind 

răsplătită cu primul premiu special din partea juriului.

 Participarea studenților mediciniști Sușa Roxana, 

Costea Andreea, dr. Popescu Sebastian, insoțiți de către asist. 

univ. drd. Deme Paul pune cu această ocazie bazele unui 

parteneriat între asociațiile de studenți mediciniști ale celor 

două universități deja partenere. Participarea delegației a fost 

posibilă cu sprijinul financiar al Universității de Vest „Vasile 

Goldiș“ din Arad, universitatea susținându-și studenții implicați 

în activitatea de cercetare științifică și în proiectele care vizează 

comunitatea locală.

PRIMA ȘEDINȚĂ A 
ASOCIAȚIEI STUDENȚILOR MEDICINIȘTI ARĂDENI

TRAINING-UL PROIECTULUI
„EDUCAȚIE ÎNTRE STUDENȚI MEDICINIȘTI ȘI ELEVI, 
EDUCAȚIE ÎNTRE EGALI”

 „Odată sesiunea de examene încheiată, am convocat o ședință unde am încercat să explicăm intențiile și direcțiile pe care asociația 

le urmărește în acest an. Retrospectiv privind, la acel moment știam un singur lucru: prevenția este cel mai bun tratament și trebuie să atacăm 

afecțiunile medicale pe cât mai multe fronturi. „Anul Prevenției în Sănătate în Arad” a fost un training continuu, chiar și pentru cei care crede-

am că totul fusese pus la punct încă de la început”.

 „În ciuda faptului că poate nici până acum nu avem relația pe care ne-am dori-o cu toți studenții mediciniști și există în continuare 

mici probleme de comunicare și câteodată de viziune, au fost zeci de tineri, viitori medici, care au participat la un training care a ținut trei zile, 

și unde alături de dl. dr. Călin Ardelean de la DSP Arad, dl. Florin Bîșcă de la Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Arad și dna. 

dr. Daniela Cîrnatu am pregătit ceea ce urma să devină una din direcțiile principale, „Educație între studenți mediciniști și elevi, educație între 

egali. Era prima confirmare că principalii beneficiari ai acțiunilor de prevenție erau chiar studenții ce urmau să le implementeze.”



 Asociația Studenţilor Medicinişti Arădeni din cadrul 

Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară a Universi-

tăţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a desfăşurat, în perioada 1-8 

martie a.c, în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Arad, o 

nouă acţiune de prevenţie - „Săptămâna prevenirii cancerului la 

sân şi cancerului de col uterin”, care se înscrie cadrul proiectului 

„2013, Anul Prevenţiei în Sănătate în Arad”, promovat de UVVG.

 În această perioadă, studenţii medicinişti, însoţiţi 

de cadre didactice de la Facultatea de Medicină, Farmacie şi 

Medicină Dentară a UVVG, au acordat, la Rectoratul Universităţii 

de Vest „Vasile Goldiş” şi în zilele de 2-3 Martie, la Galleria Arad, 

consultaţii gratuite arădenilor privind determinarea gratuită a 

glicemiei, a tensiunii arteriale, a indicelui de masă corporală, 

a indicelui de grăsime din organism, a frecvenţei cardiace şi a 

nivelului de saturaţie a oxigenului din sânge, dar şi informaţii 

cu privire la diverse afecţiuni medicale, precum și modul de 

prevenire a cancerului la sân şi de col uterin.

 Factorii de risc pentru apariţia cancerului la sân sunt 

vârsta înaintată a pacientei, antecedente personale şi istoricul 

familial, stilul de viaţă, dieta, radioterapia, terapia de substituţie 

hormonală.

PESTE 1800 DE ARĂDENI INVESTIGAȚI ÎN CADRUL
„SĂPTĂMÂNII PREVENIRII CANCERULUI LA SÂN ŞI 
CANCERULUI DE COL UTERIN”



 Simptomele cancerului mamar includ: un nodul la 

nivelul sânului sau axilei apărut de curând, modificarea mărimii 

sau formei sânului, modificarea pielii de pe sâni, cum ar fi o cută 

sau o pată, secreţii sau sângerări la nivelul mamelonului care 

apar la strângerea acestuia, modificări ale mamelonului, cum ar 

fi retracţia, sau inversia, cruste la nivelul mamelonului, modi-

ficări de culoare sau textura a pielii de pe sân, sau o culoare mai 

închisă în jurul mamelonului. 

 De această acțiune de prevenție au beneficiat peste 

1800 de arădeni. Studenții mediciniști, însoțiți de cadre didactice 

și medici rezidenți au oferit consultații gratuite, determinând 

valoarea tensiunii arteriale, a glicemiei, frecvența cardiacă, 

nivelul de saturație a oxigenului în sânge, indicele de masă 

corporală, procentul de grăsime din organism, fiecare pacient 

investigat primind materiale informative cu privire la afecțiuni 

medicale precum diabetul sau hipertensiunea arterială, efectele 

nocive pe care le are consumul de alcool sau tutun, prevenirea 

infecțiilor cu transmitere sexuală, metode de autoexaminare și 

prevenire a cancerului la sân, îmbunătățirea stilului de viață și a 

dietei, riscurile pentru sănătate a expunerii la diverși factori de 

risc precum obezitatea sau stresul, fiecare pacientă cu vârsta cu-

prinsă între 25 și 65 de ani fiind îndrumată spre medicul de fam-

ilie pentru a beneficia gratuit de screening-ul național – testul 

Babeș Papanicolau - pentru prevenirea și depistarea precoce 

a cancerului de col uterin. Peste 1200 de pacienți au răspuns 

întrebărilor chestionarului realizat de studenții mediciniști ai 

Universității de Vest ”Vasile Goldiș”, chestionar care va sta la baza 

unui studiu cuprinzător care va oferi informații importante cu 

privire la starea de sănătate a populației. Acțiunile de prevenție 

vor continua pe toată perioada anului 2013, fiind cuprinse în 

proiectul „Anul Prevenției în Sănătate în Arad”.

 „Începutul lunii martie a adus un proiect întins pe durata a nu mai puțin de opt zile, fără întrerupere, care nu se sincroniza cu 

acțiunile mondiale de prevenire a cancerului la sân sau cancerului de col uterin, dar am legat într-un fel zilele de 1 și 8 martie, printr-o acțiune 

dedicată, nu exclusiv, pacientelor. Am avut la rectoratul universității și în centrul comercial peste 1800 de pacienți, și intram în graficul propus 

la începutul anului. Cu ocazia primelor două ediții ale Săptămânii Sănătății în Arad (2011 si 2012) am realizat un chestionar completat de 

peste 4000 de pacienți din care am creionat un studiu. „Săptămâna prevenirii cancerului la sân și cancerului de col uterin” a mai adus încă 

1200 de chestionare completate”.

CEI MAI ACTIVI MEMBRI AI 
ASOCIAȚIEI STUDENȚILOR MEDICINIȘTI ARĂDENI 
     LA CABANA DIDANA, MONEASA

 „Neavând un buget pentru a răsplăti financiar voluntarii implicați în proiect, am găsit, cu sprijinul conducerii Universității de 

Vest „Vasile Goldiș” din Arad, modalitatea de a recompensa într-un fel sutele de ore de muncă depuse până în acel moment. Imediat după 

încheierea „Săptămânii prevenirii cancerului la sân și cancerului de col uterin”, în baza listelor de prezență, am format un grup din rândul celor 

mai activi 14 studenți, petrecând astfel împreună un weekend perfect la Cabana Didana din stațiunea arădenană Moneasa. Ne-am reîntors 

ulterior în această stațiune și chiar am realizat o acțiune de prevenție aici și încă alte trei localitați învecinate”.



PRIMELE PREZENTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI
„EDUCAȚIE ÎNTRE STUDENȚI MEDICINIȘTI ȘI ELEVI, 
EDUCAȚIE ÎNTRE EGALI”     
        GRUPUL ȘCOLAR MIHAI VITEAZUL, INEU
     GRUPUL ȘCOLAR SAVA BRANCOVICI, INEU

 La mijlocul lunii martie am desfășurat prima etapă din 

cadrul proiectului „Educație între studenți mediciniști și elevi, 

educație între egali”. Am ajuns cu dificultate la destinație, ninsese 

cu o noapte înainte. Cu câtiva kilometri înainte de Ineu, cu câteva 

minute înainte să trecem noi pe acolo, un șofer intrase în derapaj 

și se răsturnase cu mașina în șantul de pe marginea drumului. 

Ne-am oprit, însă șoferul nu necesita asistență medicală. Când am 

ajuns în primul liceu, sala „multimedia” era ticsită de elevi. Peste 

150. Am ținut două prezentări aici și încă două în celalalt liceu. Așa 

cum am stabilit în cadrul training-ului, ne-am propus să vorbim 

deschis cu elevii. Fără să facem filozofie sau să vorbim în termeni 

medicali, am discutat despre alimentație și stil de viață sănătos, 

despre importanța sportului, despre igiena oro-dentară și igiena 

în general și, dacă consideram că erau suficient de mari, despre 

educație sexuală, consum de substanțe interzise, alcool, tutun. Am 

vorbit și despre voluntariat și importanța implicării comunitare, ca 

un reper pozitiv în fața activităților mai puțin constructive. Crede-

am că am identificat cel puțin 20 de lucruri pe care ei le fac greșit 

în fiecare zi, de la postura pe care o au la masă sau în bancă, despre 

timpul petrecut la calculator, la spălatul pe mâini înainte de fiecare 

masă, înainte și după folosirea toaletei. Le spuneam că știm ceea 

ce fac ei și am fi mulțumiți dacă s-ar corecta în măcar jumătate din 

aspectele pe care le prezentam noi. În sală era liniște. Ne dădeam 

seama că acest raport numeric e mai puțin relevant în fața calității 

prezentării, a cuvintelor alese. Din discuțiile avute ulterior cu profe-

sorii, copii au vorbit mult timp despre ceea ce auziseră, iar asta s-a 

întâmplat peste tot unde am ajuns cu acest proiect”



EDIȚIA A III-A
„SĂPTĂMÂNA PĂMÂNTULUI ÎN ARAD”

 Primăria Municipiului Arad, Consiliul Județean Arad, 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și Fundația Pro 

Prietenia organizează împreună cu zeci de asociații și instituții 

publice „Săptămâna Pământului în Arad”, în perioada 18-24 Mar-

tie 2013.

 Ajunsă la cea de-a treia ediție, Săptămâna Pământului 

în Arad înseamnă zeci de acțiuni de conștientizare și protecție a 

mediului înconjurător și a animalelor, desfășurându-se după un 

program care, prin diversitatea activităților, dorește să încurajeze 

dezvoltarea unei atitudini orientate către ecologie: acțiuni de 

plantare de pomi și de ecologizare, concursuri tematice care să 

angreneze, prin originalitate și rezultate cuantificabile, inițiative 

„verzi” la nivelul fiecărei comunități școlare sau preșcolare din 

municipiul și județul Arad, promovarea transportului cu bicicleta 

și al sistemului de colectare selectivă a deșeurilor, concerte, 

expoziții, dezbateri și vizionarea de documentare tematice, cam-

panie de prevenire a incendierii deșeurilor menajere și vegetale, 

încurajarea refolosirii bunurilor de larg consum prin prezentarea 

unei colecții vestimentare și accesorii handmade realizate din 

materiale reciclate, campanie de adopție a animalelor fără 

stăpân și, nu în ultimul rând, sărbătorirea Orei Pământului, prin 

reducerea sau întreruperea utilizării energiei electrice din surse 

convenționale.  

 Pe tot parcursul săptămânii, Asociația Studenților 

Mediciniști Arădeni, Liga Studenților UVVG, ASI UVVG, ELSA 

Arad, Asociația Bicicliștilor Amatori, Asociația Pompierul, Ofen-

siva Tinerilor, Condor Club Arad, Asociația Efect Verde, Asociația 

pentru Protecția Animalelor Miniș, Foto Club Arad, Crucea Roșie, 

Filiala Arad, Asociația Educațio, Centrul Județean de Voluntariat 

Arad, Organizația Națională Cercetașii României, dar și instituții 

precum Parcul Natural „Lunca Mureșului”, Sistemul de Gospodări-

re a Apelor și Inspectoratul Școlar Județean Arad vor desfășura 

evenimente de educație ecologică și protecția mediului. Deschi-

derea oficială a „Săptămânii Pământului în Arad” are loc luni, la 

Atrium Center, începând cu ora 18:00, când Foto Club Arad va 

vernisa o expoziție tematică.

 În zilele de marți, miercuri și joi, începând cu ora 

10:00, membri asociațiilor studențești din cadrul Universității 

de Vest „Vasile Goldiș” vor planta copaci în gradinițele și școlile 

din municipiul Arad, marți, începând cu ora 14:00 vor organiza o 

acțiune de ecologizare la ieșirea din Arad spre Nădlac, miercuri, 

începând cu ora 23:00, Green Student Party în Club Renaissance, 

iar joi, de la ora 17:00, în Campusul „Vasile Goldiș”, un seminar cu 

tema „Ziua Pământului”, însoțit de vizionarea unor documentare.

 Joi, Centrul Județean de Voluntariat organizează o 

acțiune de ecologizare, coordonată de Anamaria Nyeki, la ieșirea 

din Arad spre Deva, începând cu ora 10:00.

 

 



valuare, Prevenire  Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” organizează 

miercuri, începând cu ora 14:00, simpozionul județean „Proble-

mele actuale ale omenirii”, iar vineri, de la ora 11:00, o campanie 

cu ocazia „Zilei Mondiale a Apei, acțiuni coordonate de dl. prof. 

Marius Țiu. Tot vineri, între orele 10:00 – 12:00 au loc activități 

demonstrative în poligonul de pregătire al ISU Arad.

 Sâmbătă, o zi bogată în evenimente, începe cu o acți-

une de ecologizare în Parcul Natural Lunca Mureșului, întâlnirea 

având loc la ora 10:00 la Administrația Parcului. Pe toată durata 

zilei, iubitorii de animale pot dona hrană sau bani Asociației 

pentru Protecția Animalelor Miniș, în cadrul unui eveniment 

organizat la Atrium Center. Tot aici, începând cu ora 18:30, 

designer-ul arădean Oana Șeran lansează o nouă colecție eco 

- „Flower Power”. În paralel, la ora 19:00, Asociația Bicicliștilor 

Amatori dă startul, din Piața Avram Iancu, unui traseu ciclist prin 

oraș, intitulat sugestiv „Pedalează pentru Terra”. De asemenea, 

Centrul Județean de Voluntariat organizează la Ineu acțiuni 

pentru protecția mediului.

 „Ora Pământului” va fi sărbătorită, sâmbată, între orele 

20:30-21:30, pe platoul din fața Primăriei, prin stingerea ilumi-

natului arhitectural de pe cladirile emblematice ale Aradului, dar 

și printr-un spectacol „unplugged” susținut de elevii Liceului de 

Artă „Sabin Drăgoi” și artiști ai Filarmonicii de Stat Arad, urmată 

de la ora 22 de un concert rock în Club Flex, unde On the Edge, 

Class of Anatomy, Oana Muntean, Oana Țogoe, și Sergiu & Raluca 

vor „canta pentru Planetă”, într-un eveniment organizat de prof. 

univ. drd. Paul Deme, Vicepreședinte ASMA. Duminică, Univer-

sitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad organizează începând 

cu ora 11:00, în complexul sportiv „Constructorul”, un turneu 

de mini-fotbal, iar Condor Club Arad un concurs de orientare 

turistică, începând cu ora 11:30.

             Concursul „Săptămâna Pământului în Arad”

 Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și 

Asociația Studenților Mediciniști Arădeni dau startul concursului 

„Săptămâna Pământului în Arad”, un concurs cu premii dedicat 

următoarelor categorii de vârstă: grupe de grădiniță, clasele 

primare, clasele gimnaziale, clasele liceale, dorind să ofere 

profesorilor coordonatori din toate unitățile de învățământ din 

municipiul și județul Arad pozibilitatea de a organiza și desfășura 

activități cu tematică ecologică.

 Rezumatele acestor activități „verzi”, organizate în 

perioada 18-31 Martie 2013, vor fi trimise de către profesorii, 

învățătorii sau educatorii coordonatori printr-un e-mail care să 

cuprindă descrierea activității, fotografii și/sau materiale video 

sugestive (cel puțin una dintre acestea trebuind să surprindă și 

logo-ul „Săptămânii Pământului în Arad”) la adresa 

campusarad@yahoo.com, nu mai târziu de data de 3 Aprilie 2013



valuare, Prevenire

Materialele vor fi jurizate de o comisie a Universității de Vest 

„Vasile Goldiș” din Arad, în perioada 4-5 Aprilie 2013, rezultatele 

fiind anunțate ulterior. Vor fi acordate câte un premiu pentru fie-

care ciclu școlar: preșcolar, primar, gimnazial și liceal, constând 

într-o excursie de trei zile în stațiunea Moneasa, toti participanții 

fiind incluși în cadrul proiectului „Educație între studenți medi-

ciniști și elevi, educație între egali”. Vor fi premiate originalitatea 

acțiunii ecologice întreprinse, dar și rezultate cuantificabile 

(saci de gunoi colectați, număr de pomi plantați, numărul de 

voluntari cooptați în proiecte, etc.)

Plantare de pomi

Colecția „Flower Power„, semnată Oana Șeran
Campanie de adopție a animalelor fără stăpân Concert rock  „Săptămâna Pământului”
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 Studenţii medicinişti, însoţiţi de cadre didactice de la 

Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară din cadrul 

Universitatii de Vest “Vasile Goldis”, au acordat duminică, 24 Mar-

tie a.c., la Galleria Arad, consultaţii gratuite arădenilor, constând 

în determinarea valorii tensiunii arteriale, a frecvenţei cardiace şi 

a nivelului de saturaţie a oxigenului din sânge, dar şi informaţii 

cu privire la diverse afecţiuni medicale.

 Arădenii au primit materiale informative cu privire la 

simptomele tuberculozei active, care apar treptat și se des-

fășoară pe o perioadă de câteva săptămâni sau luni. Pot exista 

câteva simptome ușoare fără ca pacientul să bănuiască prezența 

infecției. Simptomele obișnuite sunt tusea, însoțită de mucus 

gros, câteodată cu sânge (sputa) pe o durată de aproximativ 

două săptămâni, bătăile rapide ale inimii (tahicardie), creșterea 

în dimensiune a ganglionilor limfatici din regiunea gâtului. Alte 

simptome pot fi: febră, frisoane și transpirații în tipmul somnu-

lui, oboseală și slăbirea forței fizice, pierderea poftei de mân-

care și pierdere în greutate fără motive explicabile, scăderi ale 

amplitudinii respirației, dureri în piept. „Prevenția în tuberculoza 

pulmonară constă în evitarea contactului cu persoane care au 

această boală în faza acută, acoperirea cavității bucale cu un șer-

vet în momentul tusei, alimentația sănătoasă bogată în vitamine 

și, de asemenea, un stil de viață sănătos. În cazul apariției unor 

simptome ce sugerează tuberculoza, sau în cazul contactului cu 

o persoană bolnavă de TBC, este necesară prezentarea la medic”, 

a declarat  asist. univ. drd. Paul Deme.

„ZIUA MONDIALĂ DE 
LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI”

 „Tuberculoza pulmonară la nivelul judetului Arad este 

într-o scădere marcată comparativ cu anii precedenți, statistica 

incidenței tuberculozei scăzând și la nivel național. Dacă în 2009 

am avut o incidență de 130/100.000 locuitori, în 2012 datorită 

activității profilactie a personalului medico-sanitar cât și a cam-

paniilor de prevenție, acest indicator a ajuns la 97/100.000 locu-

itori. Astfel, la nivel județean s-a constatat scăderea incidenței 

globale a tuberculozei cu 33%, comparativ cu statistica națion-

ală unde se observă o scădere a incidenței globale cu un procent 

de 47%. Datorită implicării masive a personalui medico-sanitar 

din județul Arad, s-a reușit scăderea incidenței tuberculozei și 

în rândul copiilor cu un procent de 20% față de anii precedenți, 

iar mortalitatea prin tuberculoză pulmonară a scăzut și ea cu 

aproximativ 10% față de anii precedenți. În urma campaniilor 

de informare cu privire la această afecțiune și a acțiunilor de 

prevenție și profilaxie organizate de Universitatea de Vest „Vasile 

Goldiș“ din Arad, împreună cu Asociația Studenților Mediciniști 

Arădeni, în cadrul „Anului Prevenției în Sănătate în Arad”, dorim 

scăderea incidenței tuberculozei pulmonare în judetul Arad și 

astfel să contribuim la îmbunătățirea stării de sănătate a popu-

lației locale, a declarat șef lucări dr. Nini Gheorghe, șeful Secție 

Clinice de Penumologie Arad, managerul județean al Programu-

lui Național de Control al Tuberculozei.



„EDUCAȚIE ÎNTRE STUDENȚI MEDICINIȘTI 
ȘI ELEVI, EDUCAȚIE ÎNTRE EGALI” 
           DESFĂȘURAT LA 
                LICEUL GHEORGHE LAZĂR, PECICA

„EDUCAȚIE ÎNTRE STUDENȚI MEDICINIȘTI 
ȘI ELEVI, EDUCAȚIE ÎNTRE EGALI” 
           DESFĂȘURAT LA  
        GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL AUREL VLAICU, ARAD



„EDUCAȚIE ÎNTRE STUDENȚI MEDICINIȘTI 
ȘI ELEVI, EDUCAȚIE ÎNTRE EGALI” 
           DESFĂȘURAT LA  
GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL FRANCISC NEUMAN, ARAD

    „EDUCAȚIE ÎNTRE STUDENȚI MEDICINIȘTI 
    ȘI ELEVI, EDUCAȚIE ÎNTRE EGALI” 
           DESFĂȘURAT LA 
         LICEUL TEORETIC IULIU MOLDOVAN, ARAD
LICEUL TEORETIC ADAM MULLER GUTTENBRUNN, ARAD

 „Am profitat din plin de Săptămâna Altfel, aducând proiectul „Educație între studenți mediciniști și elevi, educație între egali” 

atât în licee cât și în câteva școli gimnaziale. Chiar dacă prezentările au fost ținute la liceu în fața unui număr mai restrâns de elevi, la 

gimnaziu, în localitățile din județ, sălile festive erau arhipline. Deși inițial am hotărât să ținem prezentările doar în fața elevilor de liceu, 

ne-am dat seama ca putem să ne modelăm discursul și pentru elevii mai mici.”



    „EDUCAȚIE ÎNTRE STUDENȚI MEDICINIȘTI 
    ȘI ELEVI, EDUCAȚIE ÎNTRE EGALI” 
           DESFĂȘURAT LA 
        ȘCOALA GENERALĂ SECUSIGIU
      ȘCOALA GENERALĂ SÂNPETRU GERMAN 
    ȘCOALA GENERALĂ ANDREI ȘAGUNA, JUDEȚUL ARAD



WORK-SHOP-URI ORGANIZATE CU OCAZIA
„ZILEI FACULTĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE ȘI 
MEDICINĂ DENTARĂ”
          DIN CADRUL 
        UNIVERSITĂȚII DE VEST „VASILE GOLDIȘ”, ARAD



 Asociația Studenților Mediciniști Arădeni din cadrul 

Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară a Universi-

tății de Vest „Vasile Goldiș” din Arad în colaborare cu Galleria Arad 

a organizat, duminică, 7 Aprilie 2013, cu ocazia Zilei Mondiale a 

Sanătății o nouă acțiune de prevenție, în incinta mall-ului. Peste 

230 de arădeni au beneficiat gratuit de consultații medicale, 

determinarea valorilor glicemiei și a tensiunii arteriale, a 

indicelui de masă corporală, a indicelui de grăsime din organism, 

a frecvenţei cardiace şi a nivelului de saturaţie a oxigenului din 

sânge, dar şi informaţii cu privire la diverse afecţiuni medicale. 

De asemenea, arădenii au avut ocazia să se programeze pentru 

un consult stomatologic și o evaluare gratuită a statusului dentar 

la o clinică de specialitate. În primele trei luni ale lui 2013, mii 

de arădeni au beneficiat de servicii medicale gratuite, în cadrul 

proiectului „Anul Prevenției în Sănătate în Arad”, susținut de 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” și Asociația Studenților 

Mediciniști Arădeni.

„ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII”

 Celebrată la nivel internațional începănd cu 1948, 

Ziua Mondială a Sănătății are în fiecare an o temă diferită, anul 

acesta ea fiind hipertensiunea arterială. Factorii de risc a HTA 

sunt consumul crescut de sare, dieta dezechilibrată, obezitatea, 

sedentarismul, consumul de alcool si tutun. În România, două 

treimi din decese sunt cauzate afecțiunilor cardio-vasculare.

 O altă direcție importantă, implementată cu sprijinul 

Consiliului Județean Arad, a Direcției de Sănătate Publică Arad, a 

Inspectoratului Școlar Județean Arad, și a Centrului de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog, proiectul „Educației între studenți 

mediciniști și elevi, educație între egali”, s-a desfășurat pănă 

acum în 10 licee și școli gimnaziale din municipiul și județul Arad 

(Grupul Școlar Mihai Viteazu Ineu, Grupul Școlar Sava Brancovici 

Ineu, Liceul Gheorghe Lazăr Pecica, Grupul Școlar Aurel Vlaicu, 

Grupul Școlar Francisc Neuman, Liceul Tehnologic Iuliu Moldo-

van, Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn, Școala Generală 

Andrei Șaguna, Școala Generală Secusigiu, Școala Generală 

Sânpetru German), în proiect fiind implicați până acum un 

număr de peste 1200 de elevi, aceștia primind, în cadrul unor 

prezentări interactive, sfaturi cu privire la alimentația și stilul de 

viață sănătos, igiena oro-dentară, iar cei mai mari dintre ei și in-

formații despre efectele consumului de tutun, alcool, substanțe 

psihoactive, sau prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală. 

Astfel de acțiuni de prevenție vor fi organizate de către studenții 

mediciniști arădeni și cadre didactice ale U.V.V.G. pe toată durata 

anului.

 



SIGURANȚA RUTIERĂ ȘI PREVENIREA 
ACCIDENTELOR AUTO
LICEUL TEORETIC “MIHAI VELICIU” , CHIȘINEU-CRIȘ

 „Colaborarea foarte bună pe care o avem cu Serviciul 

Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, cu dl. 

subcomisar Crainic Constantin Nicolae și dl. subinspector Meszar 

Răzvan, ne-a determinat să mai adaugăm o direcție în cadrul 

„Anului Prevenției în Sănătate în Arad”, și anume „Siguranță rutieră 

și prevenirea accidentelor auto”. Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” din 

Chișineu Criș a fost prima unitate de învățământ la care am des-

fășurat această acțiune comună. Această direcție își va concentra 

forțele în perioada 25-29 Noiembrie, când organizăm „Săptămâna 

Prevenirii Accidentelor Rutiere”.

 „EDUCAȚIE ÎNTRE STUDENȚI MEDICINIȘTI 
 ȘI ELEVI, EDUCAȚIE ÎNTRE EGALI” 
           DESFĂȘURAT LA 
                     GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL SEBIȘ



„ASISTENȚĂ MEDICALĂ PRIMARĂ PENTRU 
PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL DIN JUDEȚUL ARAD” 
       MONEASA, RĂNUȘA, DEZNA, LAZ

 Acțiunea pe care am avut-o pe 21 aprilie ne-a demon-

strat ca Asociația Studenților Mediciniști Arădeni are capacitatea 

să organizeze acțiuni de prevenție și conștientizare în mai multe 

locații simultan. Ne-am reîntors la Moneasa, Rănușa, Dezna și 

localitatea mai retrasă, Laz. Rezultatele constatate au fost

 îngrijorătoare: obezitate, hipertensiune și hiperglicemie la un 

procent foarte mare din rândul pacienților investigați. Educație 

medicală precară. Demaram astfel proiectul „Asistență medicală 

pentru persoanele din mediul rural”.

valuare, Prevenire

CEI MAI ACTIVI MEMBRI AI 
ASOCIAȚIEI STUDENȚILOR MEDICINIȘTI ARĂDENI 
     LA CABANA DIDANA, MONEASA



„ASISTENȚĂ MEDICALĂ PRIMARĂ PENTRU 
PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL DIN JUDEȚUL ARAD” 
             ROȘIA NOUĂ

„ASISTENȚĂ MEDICALĂ PRIMARĂ PENTRU 
PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL DIN JUDEȚUL ARAD” 
                    CORBEȘTI

 „Am continuat proiectul „Asistență medicală pentru per-

soanele din mediul rural” în două dintre cele mai frumoase local-

ități din județul Arad: Roșia Nouă și Corbești. Prietenii și totodată 

partenerii noștri de la Asociația Domus Caritatis, care au reabilitat 

o cladire veche din Roșia Nouă și organizează aici o mulțime de 

evenimente, au fost cei care au facilitat această acțiune de pre-

venție. Din păcate, planurile pe care le aveam la începutul anului 

pentru această direcție nu se adevereau. Constatam ca în mediul 

rural, ziua de prevenție trebuie să fie „musai” duminica, pentru că 

lumea lucrează șase zile pe săptămână zi-lumină. Am avut 55 de 

pacienți în cele două localități, dar am petrecut mai mult timp cu 

fiecare dintre ei. Satele sunt lungi, Roșia se șerpuiește pe mai multi 

kilometri. În locul unei locații fixe, rr fi fost mai eficientă o acțiune 

din ușă în ușă, urmarind astfel pacienții mai greu deplasabili. Vom 

ține cont de acest aspect pe viitor.”



 Asociația Studenților Mediciniști Arădeni din cadrul 

Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară a Uni-

versității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad continuă acțiunile de 

prevenție care au marcat anul 2013 prin proiectul „Anul Pre-

venției în Sănătate în Arad”. Astfel, în perioada 13-17 Mai 2013 a 

fost organizată „Săptămâna Inimii”, eveniment cu ocazia căruia 

peste 750 de arădenii au beneficiat de analize medicale gratuite. 

Primele trei zile, studenții mediciniști, însoțiți de cadre didactice 

ale Universității au fost la dispoziția arădenilor la Rectoratul 

UVVG, între orele 10:00 și 14:00, iar în zilele de joi și vineri la 

Galleria Arad.

 „Cu toate că pot fi prevenite, bolile cardio-vasculare 

reprezintă cauza a două treimi din decesele din România. Pa-

cienții trebuie să conștientizeze factorii de risc, cum ar fi fumatul, 

sedentarismul, obezitatea, stresul, lipsa somnului, hipertensi-

unea arterială sau hipercolesterolemia și să ia urgent măsurile 

necesare. Hipertensiunea arterială, afecțiune medicală întălnită 

la unu din trei adulți, constituie un factor de risc major pentru 

bolile cardio-vasculare, cum ar fi atacul vascular cerebral sau in-

farctul miocardic. Recomandăm tuturor să schimbe radical stilul 

de viață, să înceapă să facă mișcare în aer curat timp de 30-60 de 

minute în fiecare zi, să limiteze consumul de alimente bogate în 

grăsimi animale sau sare, și bine-înțeles renunțarea sau măcar 

limitarea consumului de tutun și alcool”, a declarat Dr. Sebastian 

Popescu, președintele Asociației Studenților Mediciniști Arădeni.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică, 

Consiliul Județean Arad și Centrul Cultural Județean Arad, iar 

numărul mare de pacienți investigați s-a datorat și promovării 

intense pe care centrul comercial Galleria Arad a realizat-o în 

zilele premergătoare evenimentului.

„SĂPTĂMÂNA INIMII”
 BOLILE CARDIO-VASCULARE POT FI PREVENITE PRIN 
ELIMINAREA FACTORILOR DE RISC!
         750 DE PACIENTI AU FOST INVESTIGATI



 „EDUCAȚIE ÎNTRE STUDENȚI MEDICINIȘTI 
 ȘI ELEVI, EDUCAȚIE ÎNTRE EGALI” 
           DESFĂȘURAT LA 
           GRUPUL ȘCOLAR ATANASIE MARIENESCU
        GRUPUL ȘCOLAR SEVER BOCU, LIPOVA

 În fiecare an la data de 31 Mai, Organizaţia Mondială 

a Sănătăţii celebrează „Ziua Mondială fără Tutun”, subliniind 

riscurile de sănătate asociate consumului de tutun şi promovând 

politicile locale de reducere a consumului.

„Ziua Mondială fără Tutun – 31 Mai 2013” va fi marcată la Arad 

prin activități ce se vor desfăşura în Galleria Arad, între orele 

10:00 - 14:00 şi vor consta în informări cu privire la riscurile 

consumului de tutun, distribuirea de materiale informative, 

iar persoanele interesate vor avea posibilitatea de a-şi măsura 

cantitatea de monoxid de carbon în aerul expirat şi capacitatea 

pulmonară. În cadrul proiectului „2013, Anul Prevenției în 

Sănătate în Arad” studenții mediciniști vor oferi analize medicale 

gratuite, acestea constând, pe lângă diversele teste spiro-

metrice, și în determinarea valorii tensiunii arteriale, a glicemiei, 

frecventa cardiacă și nivelul saturației oxigenului în sânge. 

Organizatorii evenimentului sunt Direcţia de Sănătate Publică 

a Judeţului Arad,  Asociaţia Studenţilor Medicinişti Arădeni din 

cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Arad, Consiliul Județean Arad 

și Centrul Cultural Județean Arad. La nivel global consumul de 

tutun omoară anual aproape 6 milioane de oameni, din care 600 

de mii sunt nefumători, expuşi fumatului pasiv. Este important 

să luăm atitudine deoarece se va ajunge până în anul 2030 la o 

creştere a mortalităţii de la 6 milioane la 8 milioane de oameni 

în fiecare an, în special în ţările cu venituri mici şi medii. Scopul 

cel mai important pentru marcarea acestei zile este de a con-

tribui la protejarea generaţiilor prezente şi viitoare, nu numai din 

punctul de vedere al consecinţelor medicale, dar şi a celor

ZIUA MONDIALĂ FĂRĂ TUTUN



sociale, de mediu şi economice datorate consumului de tutun 

dar şi fumatului pasiv.

 La nivel global consumul de tutun este cea de-a doua 

cauză de mortalitate (după hipertensiune), acesta fiind în mo-

mentul de faţă responsabil de moartea unui adult din 10. Orga-

nizaţia Mondială a Sănătăţii, a instituit Ziua Mondială fără Tutun 

în 1987 pentru a atrage atenţia asupra riscurilor consumului de 

tutun şi a efectelor sale letale. În acest an, Organizaţia Mondială 

a Sănătăţii (World Health Organization) a stabilit următoarele 

obiective specifice pentru campania care va fi lansată în 31 Mai 

2013 

- îndemnarea statelor membre să implementeze art. 13 din 

Convenţia Cadru de Control a Tutunului care se referă la interzice-

rea publicităţii, sponsorizării şi promovării tutunului astfel încât 

în vederea reducerii numărului de persoane care vor fi tentate să 

fumeze;

- încurajarea mobilizării locale, naţionale şi internaţionale în ve-

derea contracarării eforturilor industriei tutunului de a submina 

controlul aplicat de instituţiile statului, în special a eforturilor de 

a interzice publicitatea, sponsorizarea şi promovarea tutunului.

 Facultatea de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară 

a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad sprijină participar-

ea celor mai buni studenți ai săi la diverse conferințe și congrese 

naționale și internaționale, oferindu-le acestora oportunități 

noi de dezvoltare, dar și de prezentare a studiilor și rezultatelor 

obținute în urma proiectelor de cercetare în care sunt implicați.

 Doi dintre acești eminenți studenți, Mihai Panainte 

și Vlad Dancea, recent întorși de la un astfel de congres, ne-au 

declarat: „Ne bucurăm că am avut ocazia să participăm la trei 

congrese medicale, în special datorită faptului că am fost partici-

panți activi, cu studii proprii prezentate.”

 În primul semestrul au participat în București, la 

„Congresul Național pentru Studenți și Tineri Medici”, în perioada 

6 – 8 Decembrie 2012, cu studiul ”Rolul interleukinei-1 și al 

interleukinei-6 ca și markeri ai patogenezei artritei psoriazice”, 

coordonați de către Șef Lucrări Dr. Camelia Ciacli. „A fost primul 

congres medical din afara Aradului la care am participat, și a fost 

o intrigă pentru cercetare și studii următoare”, ne spun cei doi.

 „În continuare, Asociația Studenților Mediciniști Arăde-

ni (A.S.M.A.) ne-a oferit contextul și îndemnarea, prin președin-

tele organizației, Dr. Sebastian Popescu, să concepem un studiu 

propriu, care, materializat prin voluntariatul cu peste 70 studenți 

din „Săptămâna prevenirii cancerului la sân și a cancerului de col 

uterin”, 1-8 Martie 2013, a fost demn de congrese internaționale. 

Astfel, „Congressis” de la Iași, aflat la ediția a X-a, desfășurat în 

perioada 11-14 Aprilie 2013, şi „Medicalis” de la Cluj Napoca, la 

ediţia a XIV-a, în perioada 16-19 Mai 2013 au inclus lucrările

STUDENȚII MEDICINIȘTI ARĂDENI 
LA CONGRESELE ROMÂNEȘTI DE SPECIALITATE

„Metabolic syndrome in the population of Arad regarding age and 

sex differences”, coordonator Dr. Narcisa Mihăilescu şi, respectiv 

„Body fat percentage and metabolic syndrome in an adult popu-

lation of Arad”, coordonator Prof. Dr. Liana Moș, cu autorii Mihai 

Adrian Panainte și Vlad Ioan Dancea. Am analizat 681 locuitori ai 

Aradului prin determinarea valorilor glicemiei, tensiunii arteriale, 

a procentului de grăsime corporală, saturația în oxigen a sângelui, 

indexul de masă corporală și întrebări țintite. Au fost diagnosticati



o treime din pacienți cu sindromul metabolic, ceea ce reprez-

intă un cumul de factori de risc cardiovascular și ai diabetului 

zaharat. Acest procentaj enorm reiese mai mult din faptul că 

printre cei care au așteptat pentru a fi analizați și îndrumați, 

majoritatea erau oameni cu un grad de obezitate, cu vârsta peste 

50 de ani. Noutatea studiilor şi lucru ilustrat în special în prezen-

tarea de la Cluj Napoca constă în corelațiile găsite între diferiți 

parametrii analizați și validarea unei metode simple, non-in-

vazive, cunoscută ca și bio-impedanță, de analiză a procentului 

de grăsime corporală ca și un indicator fidel pentru riscul de 

boală metabolică” ne-a declarat Mihai Adrian Panainte.

 Vlad Ioan Dancea se arată încântat de deplasările 

avute: „Congresul de la Iași ne-a primit cu bine. Aici am fost 

singurii reprezentanți ai Facultății de Medicină, Farmacie și 

Medicină Dentară  din cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș” 

din Arad. Între cei aproximativ 900 de participanți, majoritatea 

români, dar și internaționali și invitați speciali, am reprezentat 

cu mândrie învățământul medical arădean, prezentând o lucrare 

ce a impresionat plăcut și care a sădit idei pentru mai multe 

acțiuni de prevenție și încurajare a unui stil de viață sănătos. 

Am cunoscut mulți studenți de la universitățile din țară și 

străinătate, comparându-ne în pregătirea academică, legând 

prietenii. Ne-am întors schimbați, cu idei noi și perspective 

lărgite și bucuroși că am dat vestea că Aradul are facultate bună 

de medicină și o nădejde în organizația de studenți mediciniști, 

A.S.M.A., prin implicarea sârguincioasă spre sănătatea și binele 

populației. Congresul de la Cluj, mai profesionist, a reunit foarte 

mulți studenți internaționali veniți special în țara noastră pentru 

prezentări și workshop-uri temeinic pregătite. Printre puținele 

prezentări, exigent alese, a fost și lucrarea noastră, la secțiunea 

„Public Health”, fiind bine primită și comentată, nelipsind între-

bările juriului, dar și a studenților spectatori.

 Îi îndemnăm pe toți studenții mediciniști ai univer-

sității noastre să participe activ, cu prezentări, la orice congres 

național și internațional la care au ocazia. Sunt experiențe de 

neuitat, atât social, cât mai ales pentru pregatirea medicală și în 

cercetare, oferind noi perspective și fiind intrigi pentru dezvol-

tarea de interese medicale și viziuni.”

 Mihai Adrian Panainte și Vlad Ioan Dancea sunt 

studenți în anul III, Medicină Generală, în cadrul Facultății de 

Medicină, Farmacie și Medicină Dentară a Universității de Vest 

„Vasile Goldiș”  Arad.  Sâmbătă, 15 Iunie 2013, centrul orașului a găzduit 

Crosul și semimaratonul judetului Arad, eveniment realizat de 

Consiliul Județean Arad, Centrul Cultural Județean Arad, Primăria 

Municipiului Arad și Clubul Sportiv Experianța Multisport. Cu 

ocazia competiției din acest an, care a numărat probe dintre 

cele mai atractive, organizatorii au montat si o tribună pentru 

spectatori în fața liniei de sosire dar și o scenă pentru premierea 

căștigătorilor.

 Printre partenerii acestui eveniment s-au numărat 

și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” și Asociația Studenților 

Mediciniști Arădeni, care au desfășurat o nouă acțiune de 

prevenție și conștientizare asupra sănătății populației, 150 de 

arădeni beneficiind de serviciile studenților mediciniști, aceștia 

fiind solicitați în câteva rânduri și pentru acordarea primului aju-

tor, în majoritatea cazurilor fiind stări lipotimice sau deshitratări. 

Activitatea ASMA se desfășoară sub egida proiectului „2013, 

Anul Prevenției în Sănătate în Arad”, cu sprijinul Universității, a 

Consiliului Județean Arad și a Centrului Cultural Județean Arad.

 Participanții la competiție s-au luptat eroic cu kilome-

tri dar și cu gradele Celsius. Fraţii Sorin şi Constantin Mâneran au 

câştigat şi anul acesta semimaratonul Aradului, Sorin obtinând 

un timp de 1.10.34, iar Constantin 1.11.41. Pe locul trei s-a clasat 

Gheorghe Gabriel Gorun, iar la feminin locul I a fost câștigat de 

Andra Ologu, locul II – Adelina Bălţoi şi locul III – Florica Cristea.

ACȚIUNE DE PREVENȚIE CU OCAZIA 
CROSULUI ȘI SEMIMARATONULUI JUDEȚULUI ARAD



 În unul din cele mai aglomerate sfârșituri de 

săptămână din această vară, echipa Asociației Studenților 

Mediciniști Arădeni a organizat o acțiune de prevenție în incinta 

Ștrandului Neptun, arădenii care au optat să se răcorească în 

această locație beneficiind, pe lângă analize medicale gratuite 

care au scopul depistarii precoce a unor afecțiuni medicale, și de 

informații cu privire la riscurile la care se expun pe perioada verii.

 Astfel, trebuie luate o serie de măsuri preventive, una 

dintre cele mai importante fiind evitarea expunerii la razele 

solare între orele 11 și 18, în special atunci când sunt în vigoare 

avertizari; folosirea cremelor cu factor ridicat de protecție solară, 

a palariilor de soare și a hainelor lejere de culoare deschisă, 

confecționate din materiale naturale este indispensabilă în cazul 

în care alegem să petrecem o zi la plaja sau activitatea pe care o 

desfășuram este în aer liber, evitând totodtă expunerea directă 

prelungită la soare. 

 Un alt aspect important îl vizează hidratarea, fiind 

recomandat consumul a minim doi litri de lichide pe zi, fără a 

astepta senzația de sete, de preferat apă și în nici un caz băuturi 

carbogazoase îndulcite artificial (sucuri), energizante sau băuturi 

alcoolice, care favorizează deshidratarea organismului. Este 

indicat și consumul de fructe și legume proaspete cu un conținut 

ridicat de apă, cum ar fi pepenele verde, grepfrutul, castraveții, 

ardeii, roșiile.

 În zilele caniculare trebuie evitate activitățile solici-

tante în aer liber, cum ar fi grădinăritul sau sportul, fiind reco-

mandată petrecerea a 2-3 ore zilnic în spații cu aer condiționat. 

Copiii, vârstnicii sau persoanele care suferă de diverse afecțiuni 

medicale sunt mult mai sensibili în fața acestor factori de risc, fi-

ind necesară aplicarea cu strictețe a acestor măsuri de protecție.

 În cazul apariției insolatiei, o stare care poate pune 

în pericol viața, având ca și simptom inițial supraîncălzirea 

corpului, apariția amețelilor, dureri de cap, oboseală, respirație 

îngreunată, greață, și mai târziu modificări ale stării de conș-

tiență, confuzie sau delir, tegumente roșii, calde și uscate, este 

recomandat consultul de specialitate și tratamentul de urgență.

 Actiunea de prevenție a Asociației Studenților Medi-

ciniști Arădeni a fost desfășurata cu sprijinul Universității de Vest 

„Vasile Goldiș” din Arad, Consiliul Județean Arad, Centrul Cultural 

Județean Arad, Direcția de Sănătate Publică Arad și Poliția Locală 

Arad.

ACȚIUNE DE PREVENȚIE ÎN INCINTA ȘTRANDULUI NEPTUN  
MĂSURI DE PREVENȚIE PE PERIOADE CANICULARE



 Asociația Studenților Mediciniști Arădeni a organizat, in perioada 15-16 August 2013, o campanie de prevenire a afecțiunilor 

cavității bucale cu ocazia Școlii de Vara, desfășurată de Galleria Arad, prilej cu care 50 de copii înscriși în acest proiect educațional au 

participat timp de două zile la cursurile de igienă oro-dentară. Pe langă sfaturi, aceștia au beneficiat și de demonstrații practice pe model, 

dar și de consultații de specialitate.

ACȚIUNE DE PREVENȚIE ÎN CADRUL 
ȘCOLII DE VARĂ GALLERIA ARAD 
        IGIENĂ ORO-DENTARĂ

 Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad, unul din 

principalii organizatori ai proiectului „Saptamana Pamantului in 

Arad”, desfasurat la sfarsitul lunii martie a acestui an, a rasplatit 

merituosii castigatori ai Simpozionului Judetean „Probleme 

actuale ale omenirii”, organizat si gazduit de catre Colegiul 

Național ”Elena Ghiba Birta”, simpozion la care au participat 

echipe de elevi de la 18 licee din județul Arad, numărul total al 

celor implicați (profesori și elevi) fiind de peste 80 de persoane. 

 Astfel, câștigătorii acestui simpozion (locurile I, II și 

III de la fiecare din cele 3 secțiuni) au beneficiat, cu sprijinul 

Universitatii de Vest “Vasile Goldis” din Arad, la începutul lunii 

septembrie, de câte un sejur de trei zile la cabana Didana din 

statiunea Moneasa.

 Cei 19 elevi și 5 cadre didactice au fost găzduiți în două 

serii, toți participând la diverse activități, coordonati atat de 

catre profesorii insotitori, cat si de membri Asociatiei Studentilor 

Medicinisti Aradeni: drumeții cu ghid turistic in zona statiunii, 

seminarii cu tematica medicala, discuții libere despre alimen-

tația sănătoasă și riscurile la care se expun tinerii sau activități 

recreative (tenis de masă, fotbal pe terenul din incinta cabanei, 

jocuri de societate etc.), totul în atmosfera de excepție creată de 

locația amintită.

 Saptamana Pamantului in Arad, proiect coagulat pen-

tru intaia oara in urma cu doi ani in jurul evenimentului marcat 

la nivel mondial “Ora Pamantului”, reprezinta, prin amploarea 

si numarul mare de participanti la actiunile propuse, una din 

cele mai importante manifestari dedicate protectiei mediului 

incanjurator din municipiul si judetul Arad, Universitatea de Vest 

“Vasile Goldis” din Arad fiind unul din principalii sustinatori ale 

conceptelor acestui proiect.

EXCURSIE CU CÂȘTIGĂTORII SIMPOZIONULUI JUDEȚEAN 
„PROBLEME ACTUALE ALE OMENIRII”
            STAȚIUNEA MONEASA



ACȚIUNE DE PREVENȚIE 
ÎN INCINTA ACTIV CLUB

 Asociația Studenților Mediciniști Arădeni a desfășurat marți, 24 Septembrie, o acțiune de prevenție în incinta Activ Club, unul 

din partenerii din cadrul proiectului „2013, Anul Prevenției în Sănătate în Arad”, beneficiarii acestei acțiuni fiind 50 dintre membri și 

angajații clubului.



 Asociația Studenților Mediciniști Arădeni a desfășurat 

în data de 27 Septembrie 2013, „Ora de igienă oro-dentară” la 

Școala Generală Nr. 13 „Aron Cotruș”, la care au participat 60 de 

elevi din trei clase ale unității de învățământ. Pe langă sfaturi și 

paste de dinți, aceștia au beneficiat și de demonstrații practice 

pe model, dar și de consultații de specialitate.

ORA DE IGIENĂ ORO-DENTARĂ 
LA ȘCOALA GENERALĂ NR. 13 „ARON COTRUȘ”
       STR. ARDEALULUI, NR. 8



ECOLOGIZARE ÎN ZONA INTIM, ARAD CU OCAZIA 
LET’S DO IT, ROMANIA!

 „Let’s do it, Romania! este de asemenea un proiect de 

suflet, pe care nu puteam să îl excludem deși, comparativ cu anii 

precedenți când am organizat zeci de acțiuni de ecologizare și 

protecție a mediului, în care au fost implicați mii de voluntari, anul 

acesta l-am dedicat aproape exclusiv activităților din domeniul 

sănătății. În baza activității din 2011, am primit în cadrul Galei 

Naționale a Voluntarilor una din cele mai importante distincții, 

Voluntarul anului în domeniul protecției mediului și animalelor.”

 Cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, Asociația Studenților 

Mediciniști Arădeni a desfășurat, în cadrul crosului organizat 

de Clubul Rotary, o nouă acțiune de prevenție și conștientizare. 

Astfel, duminică, 29 septembrie 2013, studenții mediciniști au 

amplasat cortul pe platoul din fața Primăriei Municipiului Arad, 

oferind, materiale informative, consultații medicale și analize 

participanților la competiție și spectatorilor.

ACȚIUNE DE PREVENȚIE CU OCAZIA 
ZILEI MONDIALE A INIMII



 Asociația Studenților Mediciniști Arădeni a desfășurat 

în data de 2 Octombrie 2013, „Ora de igienă oro-dentară” la 

Școala Generală Nr. 13 „Aron Cotruș”, la care au participat 50 de 

elevi din două clase ale unității de învățământ. Pe langă sfaturi 

și paste de dinți, aceștia au beneficiat și de demonstrații practice 

pe model, dar și de consultații de specialitate.

ORA DE IGIENĂ ORO-DENTARĂ 
LA ȘCOALA GENERALĂ NR. 13 „ARON COTRUȘ”
           STR. P. RAREȘ, NR. 20  În fiecare an, la data de 10 octombrie, comuni-

tatea medicală celebrează Ziua Mondială a Sănătății Mintale, 

propunându-și să atragă, cu această ocazie, atenția asupra 

afecțiunilor mintale care pot să apară în rândul populației.

 „Astfel, la sfârșitul săptămânii trecute, cu sprijinul 

dnei. dr. Ligia Piroș și dlui. prof. Marius Țiu, Asociația Studenților 

Mediciniști Arădeni din cadrul Universității de Vest „Vasile 

Goldiș” a desfășurat o acțiune de prevenție la Colegiul Național 

Elena Ghiba Birta, beneficiarii fiind 90 de elevi ai instituției de 

învățământ, cărora li s-au explicat câteva noțiuni medicale de 

specialitate, riscurile la care se expun atunci când fumează, 

consumă suplimente alimentare, cafea, băuturi energizante, 

alcool sau substanțe psihoactive, și ezită să caute consiliere, fie 

în familie, în rândul profesorilor sau ajutor medical de special-

itate atunci când se confruntă cu astfel de probleme. Această 

acțiune face parte din cadrul proiectului „2013, Anul Prevenției 

în Sănătate în Arad”, proiect care până acum are ca și beneficiari 

direcți 1700 de elevi și 4500 de pacienți investigați în municipiul 

și județul Arad”, a subliniat asist. univ. drd. Sebastian Popescu, 

președintele Asociației Studenților Mediciniști Arădeni.

 „Adolescența este însoțită de importante transformări 

pe planurile biologic, psihologic și social. Această etapă impor-

tantă a vieții se referă de obicei nu numai la schimbările fizice 

ci și la noile gânduri, sentimente, relații și responsabilități pe 

care le au copiii care devin tineri adulți. Viața de adolescent nu e 

tocmai ușoară: școală, teme, sport, viață socială, activități extra-

curiculare, etc. Dacă mai adaugăm și activitatea hormonală, este 

posibil ca lipsa somnului să fie deja o obisnuință în rândul ado-

lescenților și care pe termen lung, se poate transforma într-un 

real pericol. Organismul unui tânăr are nevoie de 8 ore de somn 

în fiecare zi. Privarea de somn are drept urmare apariția apariția 

problemelor comportamentale, cognitive și emoţionale, 

 ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII MINTALE, 
LA COLEGIUL NAȚIONAL ELENA GHIBA BIRTA



acestea reprezentând poarta de acces premergatoare pentru 

droguri. Adolescenții care utilizează substanțe psihoactive au 

deseori o anumită dificultate în stabilirea propriei identități, 

a relațiilor interumane (inclusiv familiale), în dobândirea unei 

independențe fizice și psihice normale. Consumul de droguri 

poate deveni o problemă în funcţie de tipul de substanță 

consumată, dispoziţia şi personalitatea consumatorului, motivul, 

circumstanţa şi felul în care consumă drogul. Pentru adolescent, 

probabilitatea de a deveni dependent este în funcție de influ-

ența parentală, de exemplele sau modele de comportament pe 

care și le aleg, dar mai ales de vârsta la care se începe consumul. 

Ce putem face? Daca ar şti ce înseamnă şi ce implică consumul 

de droguri, adolescentul ar găsi curajul unei discuții deschise şi 

constructive, cu persoanele care le-ar putea da ajutor, la timp. 

Nu există răspunsuri simple la problemele cauzate de consumul 

de droguri, dar deţinerea tuturor informaţiilor necesare, ajută 

mult la remedierea lor. Reţelele sociale joaca un rol important 

în viaţa adolescentului dar, in toate cazurile, prognoza depinde 

de calitatea si soliditatea exemplelor parentale, care-l ajuta pe 

adolescent să-și restabilească conștiința propriei valori, să se 

respecte pe sine pentru a-și putea dobândi calitatea de om.” 

a declarat șef lucrări dr. Elisaveta Ligia Piros, medic specialist 

psihiatru.

 Proiectul „2013, Anul Prevenției în Sănătate în Arad”, 

desfășurat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Facultatea de 

Medicină, Farmacie și Medicină Dentară și Asociația Studenților 

Mediciniști Arădeni numără printre parteneri Consiliul Județean 

Arad, Centrul Cultural Județean Arad, Direcția de Sănătate Pub-

lică Arad, Inspectoratul Școlar Județean Arad și Serviciul Rutier al 

Inspectoratului de Poliție Județean Arad.

 Asociația Studenților Mediciniști Arădeni a desfășurat în data de 16 Octombrie 2013, din nou, „Ora de igienă oro-dentară” la 

Școala Generală Nr. 13 „Aron Cotruș”, acțiune la care au participat 60 de elevi din două clase ale unității de învățământ.

ORA DE IGIENĂ ORO-DENTARĂ 
LA ȘCOALA GENERALĂ  „ARON COTRUȘ”, ARAD



ORA DE IGIENĂ ORO-DENTARĂ 
LA GRĂDINIȚA P.P. NR. 1, ARAD
 În aceeași zi, membri Asociației Studenților Mediciniști Arădeni au ținut două lecții a câte 50 de minute la două grupe de 

preșcolari din cadrul Grădiniței P.P. Nr. 1 din Arad, beneficiarii „Orei de igienă oro-dentară” fiind 40 de micuți și cele două educatoare.



 Asociația Studenților Mediciniști Arădeni continuă 

proiectul demarat la începutul anului, „Educație între studenți 

mediciniști și elevi, educație între egali”, acțiunea de pevenție 

desfășurându-se de această dată la scoala gimnazială din          

localitatea arădeană Macea, beneficiarii fiind 50 de elevi ai 

unității de învățământ. La sfărșitul acțiunii, membri asociației 

au oferit consultații medicale unui număr de 20 de persoane din 

localitate.

„EDUCAȚIE ÎNTRE STUDENȚI MEDICINIȘTI 
ȘI ELEVI, EDUCAȚIE ÎNTRE EGALI” 
                 DESFĂȘURAT LA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL COVACI” , MACEA, JUD. ARAD



 Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Fac-

ultatea de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară, Asociația 

Studenților Mediciniști Arădeni și Asociația Absolvenților UVVG – 

ALUMNI au organizat, în perioada 21 – 25 Octombrie 2013, cea 

de-a III-a ediție a „Săptămânii Sănătății în Arad”, unul dintre cele 

mai importante proiecte de voluntariat în domeniul sănătății 

din Romania, acțiune de prevenție cu ocazia căreia un număr de 

peste 1100 de arădeni au fost investigați.

 „Constatăm cu îngrijorare aceleași rezultate alarmante, 

un număr mare de persoane care sunt depistate cu hipertensi-

une arterială sau cu un nivel peste limitele normale ale valorii 

glicemiei, pacienți care ignoră factorii de risc cum sunt fumatul, 

consumul de alcool, sedentarismul și lipsa unei activități fizice 

zilnice, alimentația nesănătoasă, stresul sau durata și calitatea 

insuficientă a somnului, dar și nerespectarea medicamentației 

prescrise de medicul curant în cazul pacienților diagnosticați cu 

o afecțiune medicală.  Spre deosebire de primele două ediții, 

„Săptămâna Sănătății în Arad” de anul acesta a venit cu câteva 

noutăți, faptul că au existat trei locații diferite de desfășurare a 

investigațiilor, la Rectoratul U.V.V.G., Campusul „Vasile Goldiș” și 

un mall din Arad, numărul mai mare de investigații oferite, ceea 

ce a dus la un timp mai îndelungat petrecut cu fiecare pacient, 

putând enumera aici și consultațiile stomatologice, fluorizările 

sau consultațiile oftalmologice care au putut fi realizate la fața

SĂPTĂMÂNA SĂNĂTĂȚII IN ARAD
STUDENȚII MEDICINIȘTI ARĂDENI AU FINALIZAT UNUL 
DIN CELE MAI IMPORTANTE PROIECTE DE VOLUNTARIAT 
ÎN SĂNĂTATE ÎN ROMANIA



locului. Un alt aspect important a fost reprezentat de training-ul 

atât de important a unui număr record de studenți mediciniști, 

peste două sute dintre ei, urmând cursurile anilor preclinici, 

luând parte la acțiunea de prevenție”, a subliniat asist. univ. drd. 

Sebastian Popescu, președintele Asociației Studenților Medi-

ciniști Arădeni.

 „Trăim vremuri în care lipsa resurselor financiare, 

teama și nepăsarea țin oamenii departe de medic și tot ce 

înseamnă actul medical. Prin actiunile pe care le desfășurăm, 

dorim să depășim aceste trei mari bariere oferind gratuit o 

serie de investigații și un control medical primar, realizând o 

conștientizare asupra importanței stării de sănătate a fiecăruia, 

apropiind astfel mai mult populația față de cadrele medicale și 

bineînteles față de studenții mediciniști, al căror devotament și 

implicare justifică alegerea unei specialități din cadrul Facultății 

de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară. Urmează o lună 

noiembrie încărcată de astfel de evenimente cu caracter profilac-

tic, acțiuni de prevenție la care sunt invitați arădeni de toate 

vârstele”, a declarat asist. univ. drd. Paul Deme, vicepreședintele 

A.S.M.A.

 Demarat la începutul acestui an, proiectul „2013, Anul 

Prevenției în Sănătate în Arad” ajunge astfel la peste 5600 de 

pacienți investigați și 2000 de elevi și preșcolari care au fost 

incluși în programul „Educație între studenți mediciniști și elevi, 

educație între egali”.

 Partenerii „Săptămânii Sănătății în Arad” sunt Consiliul 

Județean Arad, Centrul Cultural Județean Arad, Direcția de 

Sănătate Publică Arad, Inspectoratul Școlar Județean Arad, 

Inspectoratul Județean de Poliție Arad – Serviciul Rutier, Centrul 

de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Arad, Rorary Cetate 

Arad, Rotaract Club, Liga Studenților U.V.V.G., Asociația Educatio, 

Activ Club Arad, Kastel Center Spa și Galleria Arad.









„NODURI ȘI SUTURI CHIRURGICALE” 
ÎN CADRUL TÂRGULUI EDUCAȚIEI UNIVERSITARE





ACȚIUNE DE PREVENȚIE 
ÎN CADRUL TÂRGULUI AR-MEDICA

STUDENȚII MEDICINIȘTI ARĂDENI AU SPUS “NU”  DIABETULUI 
ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA DIABETULUI

 Asociația Studenților Mediciniști Arădeni din cadrul 

Universității de Vest „Vasile Goldiș” a organizat și în acest an, pe 

14 noiembrie, în incinta Galleria Arad, cu ocazia Zilei Mondiale 

de Luptă Împotriva Diabetului, o nouă acțiune de prevenție din 

cadrul proiectului „2013, Anul Prevenției în Sănătate în Arad”, 

alăturându-se astfel organizațiilor și instuțiilor de profil din în-

treaga lume care fac eforturi pentru combaterea acestei maladii.

  „Au fost investigați peste 250 de pacienți, un procent 

destul de mare dintre aceștia fiind depistați cu valori ale glice-

miei peste parametri normali (peste 120 mg glucoză/100 ml 

sânge). După consilierea oferită, au fost îndrumați către medicii 

de familie sau medicii specialiști”, a subliniat Ionel Nati, student 

la specializarea Medicină Generală.

 Roxana Mihaela Stan, studentă în anul I la Medicină 

Dentară: „Statistica națională și mondială este confirmată și de 

către rezultatele îngrijorătoare pe care le constatăm în urma 

acțiunilor de prevenție desfășurate anul acesta la nivel local, în 

urma cărora au fost investigați aproape 6000 de pacienți. Dacă 

în anul 2000 la nivel mondial erau 171 de milioane de persoane 

diagnosticate cu diabet, acum sunt 371 milioane și se presupune 

că în anul 2030 cifra va depăși jumatate de miliard de oameni.”

 „Astăzi, lipsa educației medicale și alimentare, dar 

și lipsa unor campanii naționale susținute de prevenție face ca 

România să ocupe unul din primele 10 locuri din Europa privind 

incidența diabetului, cu un milion și jumătate de persoane care 

suferă de o formă de diabet, comparativ cu „doar” 400.000



diagnosticați în 2006. De asemenea, descoperim din ce în ce 

mai mulți copii cu diabet, țara noastră ocupând locul al treilea 

în Europa la numărul de cazuri de obezitate infantilă. De aceea, 

sfătuim în special părinții să elimine sau să reducă drastic din 

dieta copiilor, dar și a lor, dulciurile de orice fel, produsele de pa-

tiserie și fast-food, mezelurile, băuturile carbogazoase îndulcite 

artificial și orice alt suc care nu este 100% natural, proaspăt și 

fără conservanți”, a declarat asist. univ. drd. Sebastian Popescu, 

președintele Asociației Studenților Mediciniști Arădeni.

  „Factorii de risc ai diabetului sunt: ingestia calorică 

mare, obezitatea, sedentarismul (lipsa activității fizice), stresul, 

lipsa somnului, creșterea în vârstă, sarcina, utilizarea unor 

medicamente (beta-blocantele, diureticele, anticoncepționale, 

tiroxina, unele citostatice si imunosupresoare), hipertensiunea 

arterială, nivelul anormal al colesterolului HDL (colesterolul 

„bun”) sub 35 mg/dl si trigliceridele peste 250 mg/dl., fumatul și 

consumul de alcool, boli autoimune și viruși”, menționează asist. 

univ. drd. Paul Deme, vicepreședinte A.S.M.A.

  Simptomele diabetului de tip I sunt: senzatie de sete 

și foame, chiar după servirea mesei, senzație de gură uscată, 

urinări frecvente; șcădere 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 adăuga: vindecare mai înceată a plagilor sau a taietu-

rilor, mâncărimi ale pielii, îndeosebi în zona vaginală sau ingh-

inală. Persoanele diagnosticate deja cu o formă de diabet sunt 

sfătuite să își respecte cu strictețe planul de tratament stabilit de 

medicul curant, pentru prevenirea apariției complicațiilor.



 ORA DE IGIENĂ ORO-DENTARĂ 
LA ȘCOALA GENERALĂ „AUREL VLAICU”,  ARAD



SĂPTĂMÂNA PREVENIRII ACCIDENTELOR RUTIERE
 Asociația Studenților Mediciniști Arădeni și Universi-

tatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad au desfășurat în perioada 

2-5 Decembrie 2013 „Săptămâna Prevenirii Accidentelor Rutiere”, 

în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Arad - Servici-

ul Rutier, Verbiță Arad, Consiliul Județean Arad, Centrul Cultural 

Județean Arad, Inspectoratul Școlar Județean Arad și ASI UVVG.

În acest sens, au fost desfășurate mai multe acțiuni tematice, 

cu caracter preventiv, în Campusul „Vasile Goldiș” sau la sediul 

companiei Verbiță Arad pentru studenții universității, dar și în 

mai multe unități de învățământ din municipiul Arad: Cole-

giul Național „Elena Ghiba Birta”, Liceul Pedagogic „Dimitrie 

Țichindeal” și Grupul Școlar Industrial „Aurel Vlaicu”. Din partea 

Inspectoratului de Poliție Județean Arad - Serviciul Rutier, 

domnul inspector Răzvan Meszar a prezentat videoclipuri special 

realizate pentru atenționarea tinerilor cu privire la măsurile care 

trebuie luate atunci când sunt în trafic, fie ca șoferi, pasageri, 

bicicliști sau pietoni, dar și riscurile la care se expun atunci când 

aceste reguli nu sunt respectate. 2050 de persoane au murit în 

accidente rutiere pe teritoriul țării noastre în 2012, România 

având a treia rată din Europa a deceselor în accidentele rutiere. 

Principalele cauze ale accidentelor sunt viteza excesivă, șofatul 

sub influența bauturilor alcoolice, nepurtarea centurii de sigu-

ranță, lipsa educației rutiere, neacordarea priorității, traversarea 

prin locuri nepermise dar și lipsa infrastructurii corespunzătoare 

și adaptate unui trafic din ce în ce mai intens.

 „Săptămâna prevenirii accidentelor rutiere” face 

parte din proiectul demarat la începutul acestui an, „2013, Anul 

Prevenției în Sănătate în Arad”, proiect nominalizat în cadrul 

Galei Naționale a Voluntarilor printre cele mai importante șapte 

proiecte de voluntariat din domeniul sănătate în Romania în 

2013. 







LANSAREA PROIECTULUI CARITABIL 
„DE CRĂCIUN FII MAI BUN!”



CEI MAI ACTIVI MEMBRI AI 
ASOCIAȚIEI STUDENȚILOR MEDICINIȘTI ARĂDENI 
     LA CABANA DIDANA, MONEASA

SĂPTĂMÂNA PREVENIRII INFECȚIILOR 
CU TRANSMITERE SEXUALĂ



 Infecțiile și bolile cu transmitere 
sexuală (BTS, boli venerice) sunt infecții pro-
duse de microorganisme (bacterii, virusuri, 
ciuperci), toate putând fi transmise prin con-
tact sexual neprotejat, dar și prin alte căi.

 TOATE POT FII PREVENITE! Dacă nu sunt 
prevenite, un diagnostic (descoperirea infecției și 
identificarea ei) la timp urmat de un tratament adec-
vat pot reduce posibilitatea apariției complicațiilor 
(dar nu și riscul de a transmite mai departe) grave ale 
acestor boli, cum ar fi infertilitatea, riscul cancerului 
de col uterin, sarcina ectopică, durerea abdominală 
cronică sau nașterea unor copii infectați. 

 Sunt catalogate drept extrem de grave: 
HIV/SIDA, hepatita B și C, sifilisul, sancrul moale, 
gonoreea, granulomul inghinal, limfogranulomatoza 
inghinală, uretritele negonococice, tricomonaza uro-
genitală, candidozele urogenitale, herpesul genital, 
vegetațiile veneriene, molluscum contagiosum, sca-
bia, pediculoza, etc.

CUM ȘTII DACĂ AI CONTACTAT O INFECȚIE CU 
TRANSMITERE SEXUALĂ?
 O femeie trebuie să se adreseze de
urgență medicului dacă prezintă:
- o scurgere vaginală în cantitate mare, cu miros urât

(modificat);
- durere în timpul actului sexual;
- pierderea unor cantități mici de sânge după 
actul sexual;
- usturimi și dureri la urinare;
- mâncărimi sau dureri la nivelul vaginului;
- apariția unor ganglioni (noduli, umflături) în zona 
genitală.
 Un bărbat trebuie să se adreseze 
de urgență medicului dacă prezintă:
- o secreție albicioasă, cremoasă, urât mirositoare la 
nivelul penisului;
- usturimi (arsuri) sau dureri la urinare;
- răni, pete, diverse leziuni la nivelul penisului;
- mâncărimi la nivelul penisului;
- aparitia unor ganglioni (noduli, umflături) în zona 
genitală. 

 ATENTIE ! Sunt multe afecțiuni care nu 
prezintă simptome!

 Infecțiile cu transmitere sexuală se pot 
transmite prin: contact sexual vaginal, anal sau oral, 
contact sexual cu mai mulți parteneri, care la rândul 
lor au alți parteneri, eventual cu o BTS, utilizarea 
acelor în comun (pentru administrarea diverselor 
droguri), transfuzii de sânge. NU se transmit prin: 
strângerea mâinii, îmbrătișare sau stând de vorbă cu 
persoana respectivă.

 CUM POȚI PREVENI INFECȚIILE CU TRANSMITERE 
SEXUALĂ?
- începerea vieții sexuale la o vârstă cât mai înaintată, 
vârstă care ne va permite să evaluăm corect riscurile 
la care ne expunem;
- utilizarea prezervativului la fiecare contact sexual, 
fără nici o excepție!!!
- fidelitatea – a avea un singur partener care la rândul 
său nu are alți parteneri infectați sau care utilizează 
ace în comun;
- nu folosești ace în comun cu alte persoane și ceri 
sprijinul calificat în cazul unor dependențe de sub-
stanțe psihoactive;
- abstinența – lipsa contactului sexual.
 
CE FACI DACĂ CREZI CĂ AI O BTS?
- trebuie să te adresezi cât mai repede medicului, care 
îți va indica imediat analizele necesare pentru stabili-
rea unui diagnostic.
-caută susținere și consiliere psihologică din partea 
unor persoane apropiate sau personal de specialitate.
- trebuie să îți anunți toți partenerii sexuali despre 
boală pentru a fi și ei evaluați și tratați.
- tratamentul, odată stabilit, trebuie urmat de ambii 
parteneri în același timp.

SĂ PREVII E MAI UȘOR 
DECÂT SĂ TRATEZI!
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