
 ACCES LA SĂNĂTATE, ACCES LA VIAȚĂ 

 

Campanie educațională de informare și prevenție privind diabetului zaharat, dedicată elevilor 

de clasele V-VIII, profesorilor și părinților acestora 

 

 

Campania Acces la sănătate, acces la viață este o caravană educațională care se va desfășura 

în 10 comunități școlare din județul Giurgiu. Elevi, părinți și profesori din aceste comunități, 

vor participa la un program educațional realizat și susținut de Da, și eu pot împreună cu 

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune cu sprijinul  OMV Petrom și Clinica 

Sanamed.  În cadrul programului vor avea loc prezentări interactive susținute de cădre 

medicale și testari ale glicemiei realizate cu glucometru rapid. Scopul programului este de a 

promova un stil de viață sănătos dar și de a explica participanților care sunt manifestările și 

provocările cărora le fac față zi de zi persoanele diagnosticate cu diabet. Totodată, persoanele 

care suferă deja de această afecțiune vor primi informații despre tehnologiile și mai ales 

despre stilul de viață pe care care să-l adopte pentru a-și tine sub control glicemia și vor 

beneficia de sfaturile unei persoane care trăieste  cu diabet tip 1, Gabriela Airinei. În anul 

2017, Gabriela a făcut „Turul României pe bicicletă – Da, și eu pot” fiind prima persoană cu 

diabet tip 1 care a realizat această performanță.   

Campania își dorește să aducă în atenția copiilor și părinților informații despre cum se pot 

recunoaște simptomele diabetului, cum poate fi prevenit diabetul tip 2 și mai ales cum putem 

avea un stil de viață sănătos la școală dar și acasă. 

Caravana presupune o activitate educativă de cca. 2 ore care va consta în expuneri teoretice și 

filmulețe educative pe tema diabetului atât tip 1 cât și tip 2, susținute de medicii clinicii 

Sanamed și un dialog interactiv cu participanții – elevi, părinți și profesori - pe tema unui stil 

de viață sănătos în care sportul și mișcarea în aer liber au un rol foarte important. Pe baza 

acordului scris al părinților, se vor face testări de glicemie copiilor. În cadrul campaniei vor fi 

donate glucometere pentru dispensarele școlare sau dispensarele de comuna / medici familie 

și mici premii surpriză pentru copii.   

Prima parte a programului Acces la sănătate, acces la viață, se va desfășura în perioada 4-8 

iunie 2018, urmând ca la începutul anului școlar 2018-2019 să continue în alte comunități din 

județul Giurgiu Comunitățile în care vom ajunge în prima etapa sunt: Bolintin Vale, Găiseni, 

Florești-Stoenești, Roata de Jos, Cartojani și Vânătorii Mici.  

Întreg proiectul va oferi elevilor și profesorilor posibilitatea de a înțelege cât de important este 

să ai o viață activă chiar dacă suferi de o boală cronică și să-i încurajeze să-și urmeze visele.  

Povestea Turului României pe bicicletă cu diabet, o  găsiți aici: https://www.dasieupot.ro/ 

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune - APAA, s-a înființat pentru a oferi suport 

persoanelor și familiilor celor afectați de aceste boli. Mai multe informaţii despre APAA 

găsiți pe www.apaa.ro şi pe pagina de Facebook/APAARO. 

OMV Petrom – Resourcefulness în 2012, Petrom a adoptat conceptul grupului OMV pentru 

un business responsabil – Resourcefulness. Ne propunem să dezvoltăm relaţii bazate pe câştig 

https://www.dasieupot.ro/
http://www.apaa.ro/


reciproc între societate, mediu şi companie prin soluţii inovatoare. Ne concentrăm pe 

managementul apei şi al CO2, inovație și energii noi și educaţie pentru dezvoltarea oamenilor. 

OMV Petrom este semnatar al UN Global Compact. Standardele de etică şi codul de conduită 

reglementează toate relaţiile de afaceri, iar dialogul şi implicarea părţilor interesate sunt parte 

integrantă a practicii comune de business. 

"Ţara lui Andrei" este principala platformă de implicare în comunitate. Din 2007 până în 

prezent am alocat peste 44 de milioane de Euro pentru dezvoltarea comunităţilor din 

România. 

Sanamed (http://sana-med.ro/) este un brand cunoscut pe piața medicală românească, 

specializat în diagnosticarea și tratarea pacienților cu diabet zaharat, boli de nutriție și 

metabolice.  

Dorind să venim în întâmpinarea nevoilor teritoriale ale pacienților cu diabet zaharat, 

Sanamed deține în prezent 3 clinici:  

 Clinica Sanamed Viitorului, București 

 Clinica Sanamed Dacia (Centrul Medical Sănătatea Ta), București 

 Clinica Sanamed Pitești. 

 

Pentru informații suplimentare privind programul ACCES LA SĂNĂTATE, ACCES LA 

VIAȚĂ, vă rugăm să contactați pe Gabriela Airinei, tel: 0766 478 055, email: 

apaaromania@gmail.com 

 

http://sana-med.ro/

