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CABINETELE MEDICILOR DE FAMILIE 

Direcţia de Sănătate Publică Alba vă informează că în perioada 18-29 mai 2019, va derula o campanie 

de informare, educare, comunicare pentru celebrarea Zilei Europene Împotriva Obezităţii (ZEIO). 18

mai 2019. 

Tema campaniei: Împreună Împotriva Obezităţii

Obiectivele campaniei: 

•

• 

Informarea asupra riscurile pentru sănătate pe care le prezintă persoanele supraponderale şi cele

obeze;

Diseminarea informaţiilor legate de adoptarea unei alimentaţii echilibrate şi promovarea

principiilor legate de stilul de viaţă sănătos;

• Intensificarea promovării conceptului alăptării exclusiv la sân în primele 6 luni de viaţă.

Sloganul campaniei: Să acţionăm pentru un viitor mai sănătos ! 

Campania este coordonată la nivel naţional de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de 

Sănătate Publică, iar la nivel local de către Direcţia de Sănătate Publică Alba. 

În vedera creşterii impactului campaniilor de promovare a sănătăţii în rândul populaţiei, recomandăm

medicilor de familie să desfăşoare următoarele activităţi la nivelul cabinetelor medicale: 

• Medicul să îl ajute pe pacient să identifice singur comportamentele legate de stilul de viaţă pe

care le poate îmbunătăţi;

• Prezentarea conţinutului materialelor pe care vi le trimitem în attach şi pe care le veţi găsi pe

site-ul DSP Alba, www.dspalba.ro/evenimente, precum şi pe conturile de facebook: Direcţia de

Sănătate Publică Alba şi Promovarea Sănătăţii Alba;

• Informaţii suplimentare pe site-ul https://insp.gov.ro/sites/cnepss/obezitatea/,

https:/ /dspal ba.ro/eval uarea-s i-promovarea-sanatati i/ ghid uri-si-metodo logi i/

În speranţa unei bune colaborări privind creşterea accesului populaţiei la serviciile preventive, vă

asigurăm de toată consideraţia noastră. 

DIRECTOR EXECUTI 
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Direcţia de Sănătate Publică Alba vă informează că în perioada 17- 24 mai 20 I 9, va derula o 

campanie de informare, educare, comunicare pentru Celebrarea Zilei Mondiale de Luptă Împotriva 

Hipertensiunii 20 I 9. 

Tema campaniei: 

Conştientizarea populaţiei cu privire la importanţa depistării precoce a HT A. 

Obiectivele campaniei: 

✓ Creşterea nivelului de informare a populaţiei asupra consecinţelor HTA.;

✓ Creşterea accesului populaţiei la serviciile preventive de măsurare a valorilor tensiunii arteriale.

Sloganul campaniei: ,,Cunoaşte-ţi valorile presiunii arteriale!" 

Campania este coordonată la nivel naţional de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de 

Sănătate Publică, iar la nivel local de către Direcţia de Sănătate Publică Alba. 

În vedera creşterii impactului campaniilor de promovare a sănătăţii în rândul populaţiei, recomandăm 

medicilor de familie să desfăşoare următoarele activităţi la- nivelul cabinetelor medicale: 

• Măsurarea presiunii arteriale tuturor pacienţilor care vor apela la servicii medicale în perioada

17- 24 mai 2019, indiferent de motivul prezentării la medic;

• Prezentarea conţinutului materialelor pe care vi le trimitem în attach şi pe care le veţi găsi pe

site-ul DSP Alba, www.dspalba.ro/evenimente, precum şi pe conturile de facebook: Direcţia de

Sănătate Publică Alba şi Promovarea Sănătăţii Alba;

• Informaţii suplimentare pe site-ul http://www.whleague.org.

În speranţa unei bune colaborări privind creşterea accesului populaţiei la serviciile preventive, vă 

asigurăm de toată consideraţia noastră. 
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