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                                    Un proiect realizat cu sprijinul Municipiului Ploieşti 
 

 

Codul European Împotriva Cancerului – 12 paşi pentru pervenţie 

Descriere Proiect 
Asociaţia Îngrijire Acasă implementează prezentul proiect în Municipiul Ploieşti, în perioada August 

– Decembrie 2017, cu scopul educării şi informării publicului larg cu privire la importanţa prevenirii, 

depistării, combaterii şi tratării afecţiunilor de cancer din Municipiul Ploieşti. 

Proiectul prevede distribuirea a 1000 de ghiduri intitulate ,,CODUL EUROPEAN ÎMPOTRIVA 

CANCERULUI 12 PAŞI PENTRU PREVENŢIE'' în rândul populaţiei cu vârste curpinse între 20 şi 74 de ani, 

precum şi o linie telefonică gratuită pentru persoanele care doresc să afle mai multe despre această 

afecţiune. 

De asemenea, sunt organizate două evenimente   de informare a publicului larg cu privire la ,,boala 

secolului’’, precum si de analize medicale gratuite, non-invazive, cu rezultatul pe loc (Tensiune arterială, 

puls, colesterol, trigliceride etc). 

 Asociaţia Îngrijire Acasă urmăreşte implicarea cadrelor medicale şi a autorităţilor publice locale în 

vederea implementării cu succes a acestui proiect. 

 

Rezultate Proiect 
 

Până la data curentă, Asociaţia Îngrijire Acasă a demarat campania de informare intitulată ,,Codul 

European împotriva Cancerului – 12 paşi pentru prevenţie’’ în Municipiul Ploieşti, având ca grup ţintă 

persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 şi 74 de ani din mun. Ploieşti. Astfel, am tipărit 1000 de Ghiduri de 

informare cu privire la această afecţiune şi 100 de afişe informative despre proiect pe care le-am distribuit 

în clinici, dispensare, spitale, cabinete medicale individuale. De asemenea, am lansat o linie telefonică pe 

care persoanele din Municipiu o pot apela dacă doresc să obţină consiliere şi înformaţii suplimentare 

referitoare la această afecţiune direct de la Medicul de Medicină Generală angajat pe proiect, Ene Diana 

Marcela. Referitor la activităţile legate de diseminare, am postat regulat actualizări referitoare la proiect pe 

paginile de Facebook ale Asociaţiei, https://www.facebook.com/Ingrijiri-la-domiciliu-241694429246144/ şi 

https://www.facebook.com/Centru-de-ingrijiri-la-domiciliu-525910777606617/ şi pe site-ul 

www.ingrijireacasa.ro  

De asemenea, s-a realizat informarea referitoare la proiect către SNMF (Societatea Naţională a 

Medicilor de Familie) şi CMR (Colegiul Medicilor din România), prin adrese trimise prin email.  

Evenimentele de investigaţii medicale non-invazive au avut loc în luna Noiembrie, în incinta 

Policlinicii Aurora, unde peste 25 de persoane au beneficiar de rezultatul pe loc în urma analizelor 

efectuate. 

Asociaţia Îngrijire Acasă doreşte să mulţumească tuturor persoanelor şi instituţiilor publice care ne-

au ajutat în implementarea acesui proiect! 
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