
’’Educat şi Săntos în Sectorul 3 ”

A. OBIECTIV GENERAL
Obiectivul general al proiectului este prevenţia afecţiunilor coloanei vertebrale şi a obezităţii de cauză 

neendocrină în rândul elevilor din clasele \  IU din şcolile de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti 
prin conturarea unei culturi a prevenţiei la nivel local.

B. OBIECTIVE SPECIFICE
OS 1. Informarea cadrelor didactice şi a părinţilor elevilor înscrişi în clasele V-VIII. din şcolile aflate pe raza 

Sectorului 3, cu privire la caracterul neinvaziv al consultului medical de specialitate, a importanţei 
identificării şi corectării deviaţiior patologice ale coloanei vertebrale, precum şi a combaterii obezităţii 
de cauză needocrină, în decursul a 10 zile.

OS 2. Identificarea, prin consult medical de specialitate neinvaziv, realizat în rândul a aproximativ 9.500 de 
elevi din clasele V-VIII, a copiilor aflaţi în risc de obezitate şi a celor care prezintă deformări ale 
coloanei vertebrale, în perioada februarie -  iunie.2018 

OS 3. Consilierea elevilor depistaţi cu probleme de sănătate prin întocmirea unui program de igiena vieţii şi de 
ameliorare / vindecare a patologiilor coloanei vertebrale, pe durata derulării proiectului.

C. SCOPUL PROIECTULUI
Scopul proiectului „Educat şi sănătos în Sectorul 3"este acela de a asigura un nivel de sănătate ridicat în 

rândul elevilor din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, clasele V-VIII, prin implementarea de măsuri menite 
să identifice şi să corecteze eventualele deviaţii patologice ale coloanei vertebrale şi să reducă obezitatea de 
cauză neendocrină.

Importanţa obiectivului de investiţii derivă din necesitatea asigurării unor măsuri care să faciliteze 
accesul copiilor şi tinerilor de pe raza Sectorului 3 la servicii medicale preventive, acestea având rolul de a 
contura o cultură a prevenţiei şi. implicit, de a contribui la menţinerea stării de sănătate a grupurilor vizate pe o 
lungă perioadă de timp. fapt ce se traduce şi prin reducerea, pe viitor, a costurilor tratamentelor medicale.

Implementarea măsurilor proiectului „Educat şi sănătos în Sectorul 3" va duce la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin:

• Informarea coiectă asupra afecţiunilor coloanei vertebrale şi asupra obezităţii, precum şi asupra 
riscurilor generate de netratarea în timp util a acestora;

• Conturarea unei culturi a prevenţiei pe raza Sectorului 3;
• Identificarea, prin consult de specialitate, a copiilor cu probleme medicale - obezitate şi afecţiuni de 

coloană - şi consilierea acestora în vederea asigurării unui plan de recuperare medicală cât mai eficient;
• Asigurarea unei populaţii viitoare cu o stare de sănătate îmbunătăţită şi reducerea costurilor 

tratamentelor medicale.

1. Rezultate directe
a) La fiecare elev la caie se constată deficienţe, patologii sau tendinţe, se va întocmi "isiena vieţii" privind 

- scoliozele, citozele si lordozele. evidenţiindu-se astfel: 
postura corectă 
mers corect
poziţia corectă a ghiozdanului 
dormit corect
stat în bancă în poziţie corectă.
Igiena vieţii constă în activităţi de zi cu zi de preîntâmpinare şi corectare a afecţiunilor de deviaţie ale 

coloanei vertebrale care au fost constate.
• Recomandări de greutate ideală'pentru copiii cu supraponderabilitate instalată sau cu tendinţă
• Recomandări privind încălţămintea corectă pt copiii ce prezintă deviaţii ale membrelor inferioare şi

postura .corectă__



b) îndrumarea şi consilierea elevilor şi a părinţilor, la cazurile care necesită acest lucru, către secţiile 
medicale specializate.

2. Rezultate indirecte
a) Întocmirea unei evidenţe exacte privind sănătatea posturală şi greutatea elevilor din Sectorul 3. astfel 

încât să se implementeze o strategie de remediere a deficienţelor prin parteneriate cu centre de recuperare 
medicală şi includerea proiectului în strategia Sectorului 3 de sănătate a elevilor.

b) Comunitate mai sănătoasă şi informarea părinţilor despre predispoziţiile semnalate Ia elevi.
c) Costuri medicale mai mici privind recuperarea medicală dacă sunt evidenţiate din timp predispoziţiile.
d) O mai bună integrare socială a elevilor cu patologii de coloană vertebrală şi obezitate neendocrină prin 

semnalarea deficienţelor medicale

I). A C T IV IT Ă Ţ I
Obiec t ive le  spec if ice  proiec tului  vor  fi duse  la în depl i n i r e  pr in tr -o serie de act ivi tăţ i  şi 

subact ivi tăţ i ,  s t ruc tura te  d u p ă  c u m  urmează :

A l .  M anagem entul Proiectului
A .2. Achiziţia serviciilor de prom ovare
A.3. Achiziţia operatorului medical
A.4. Informarea cadrelor şcolare (a directorilor şi a responsabililor de fiecare clasă V-VIII), 
precum  şi a părinţilor, despre scopul şi obiectivele proiectului.
A .5. E laborarea fişelor medicale
A .6.1. Strângerea de acorduri scrise
A.7. Realizarea de fişe individuale de consult
A .8. Întocmirea unei baze de date cu elevii care vor fi consultaţi şi întocm irea calendarului de 
consultaţii.
A .8. întocm irea unei baze de date cu elevii care vor fi consultaţi şi întocm irea calendarului de 
consultaţii.

A .10. Informarea fiecărei şcoli, cu privire la rezultatele evaluărilor şi transmiterea bazei de date 
cu elevii ce necesită recuperare medicală.
A . l  1. Consilierea elevilor identificaţi ca având probleme de sănătate


