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COMUNICAT DE PRESA
Conferinta de lansare a proiectului RO 19.04
Interventii la mai multe niveluri pentru preventia bolilor netransmisibile
(BNT) asociate stilului de viata in Romania

23.09.2014
Institutul National de Sanatate Publica anunta lansarea proiectului RO 19.04 ”
Interventii la mai multe niveluri pentru preventia bolilor netransmisibile
(BNT) asociate stilului de viata in Romania”, finanțat din
Mecanismului
Financiar Norvegian 2009-2014, in valoare totala de 1.115.120 EURO, din care
valoarea acordata prin grant este de 947852 EURO (85%).

Proiectul va fi implementat intr-o perioada de 23 luni si este unul dintre cele
patru proiecte predefinite gestionate de Ministerul Sanatatii (Operator de
Program) din cadrul Programului RO 19 “ Initiative in sanatatea publica”.
Obiectivul general al acestui proiect il constituie “Cresterea accesului la servicii
de inalta calitate privind prevenirea BNT bazate pe dovezi prin interventii la mai
multe niveluri si o abordare integrata la nivel comunitar”. Acest obiectiv se
doreste a fi atins prin : a) imbunatatirea capacitatii, in vederea punerii efective in
aplicare a interventiilor de preventie adresate factorilor de risc major privind
stilul de viata; b) crearea capacitatii institutionale pentru sustinerea schimbarii
comportamentului prin mesaje legate de un stil de viata bazat pe alimentatie
sanatoasa si activitate fizica la copii si adolescenti si c) dezvoltarea/sustinerea de
politici/strategii/cadru legislativ mai eficiente necesare actiunii durabile.
Proiectul are doua componente principale: componenta A – componenta
asistentei medicale primare si componenta B – componenta asistentei medicale
comunitare.
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Rezultatele asteptate ale proiectului sunt:
•
•

•
•
•
•

•

•

1 ghid de preventie clinica gata de a fi utilizat in unitatile de asistenta
medicala primara si mediile comunitare;
1 Solutie IT pentru culegerea datelor, managementul si utilizarea datelor in
activitati de raportare, monitorizare si dezvoltarea de interventii, instalata
pe servere si functional;
Dezvoltare unei platforme e-learning și incarcarea datelor pe platforma web
dedicata instruirii profesioniștilor din domeniul asistentei medicale primare;
100 de unitati de asistenta medicala primara beneficiaza de instrumentul
operational si acordare de service - 250 de profesionisti AMP instruiti
60 de persoane din domeniul asistentei medicale primare instruite in
furnizarea interviurilor motivationale;
25000 persoane inregistrate pe listele medicilor de familie beneficiaza de
interventii de preventie privind stilul de viata la nivelul asistentei medicale
primare si la nivel de comunitate, prin care se va obține imbunatațirea
calitații stilului de viata cu risc pentru apariția BNT;
16800 manuale elaborate si 800 de profesionisti din domeniul educatiei
pentru sanatate sunt instruiti cu cunostinte noi si know-how privind
promovarea comportamentelor legate de alimentația sanatoasa și
activitatea fizica in vederea sprijinirii schimbarii comportamentului la copii
si adolescenți;
propuneri
legislative
in
vederea
dezvoltarii/sustinerii
de
politici/strategii/cadru legislativ mai eficiente, necesare actiunii durabile.

Conferinta de lansare a proiectului va avea loc pe data de 23.09.2014 la sediul
Institutului National de Sanatate Publica (Promotor de Proiect) si va fi deschisa
de Doamna Director General INSP Dr. Maria Alexandra Cucu, ce va oferi
informatii importante referitoare la stadiul proiectului. La eveniment sunt invitati
sa participe reprezentanti ai partenerilor si expertilor proiectului, Ministerului
Sanatatii, Directiilor Judetene de Sanatate Publica si asociatiilor profesionale din
domeniul ingrijirilor primare de sanatate. Scopul conferintei este de a discuta
pentru fiecare componenta a proiectului abordarile problematicilor specifice si
strategiile de urmat pe parcursul proiectului pentru realizarea rezultatelor.
Persoana de contact: Dr. Livia Cioran, manager proiect
Tel: 021. 3183620/194, Email: livia.cioran@insp.gov.ro

