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FII STĂPÂNUL GREUTĂȚII TALE!

MOTTO: ”Ai grijă ce mănânci: când sunt supli și voioși, toți urâții sunt frumoși!”
Asociaţia copiilor şi tinerilor cu diabet din județul Constanța ”Sweet Land”,
Radio Constanța-organizatori, împreună cu Asociaţia Studenţilor Medicinişti şi a
Tinerilor Medici, Universitatea „Ovidius” prin Facultatea de Medicină, demarează
proiectul ‚’’Fii stăpânul greutății tale!”.
Acesta se va derula în perioada 14 aprilie -30 iunie și are loc în contextul incidenței
crescute a obezității la copii și adolescenți, una din cauzele diabetului zaharat și a
altor afecțiuni cronice.
Obiectivele noastre sunt:
1.
Informarea populației din județul Constanța privind problemele actuale de
sănătate la copii și adolescenți: supraponderea și obezitatea
2.
Screeningul copiilor și adolescenților supraponderali sau obezi din Constanța
(cu vârste între 10 și 16 ani) cu privire la riscul de a dezvolta diabet zaharat.
Astfel, sâmbătă, 16 aprilie, între orele 12-17, la Maritimo Shopping Center,
medicii rezidenți și voluntarii Sweet Land vor efectua măsurătorile și testările (IMC
și glicemie), cu focus special pentru copiii de 10 – 16 ani supraponderali / obezi și și
vor face recomandări familiei, acolo unde situația o impune, să se adreseze
medicului pentru mai multe investigații.
Parteneri: Rotary Club Cetatea Tomis, Inspectoratul Școlar Județean Constanța,
Maritimo Mall Constanța
Parteneri Media: Telegraf, Cuget liber, TV Neptun
Coordonator program: Conf. Univ. dr. Mihai Cristina Maria

Asociaţia Sweet Land Constanţa este o organizație nonguvernamentală,
nonprofit, înființată în anul 2008. Echipa care se implica în ajutorarea copiilor
și tinerilor insulino-dependenți lucrează voluntar. Până în prezent are 130 de
membri: copiii şi tinerii insulinodependenţi din judeţul Constanţa, părinţi,
cadre medicale, elevi, studenţi voluntari şi jurnalişti.
Sweet Land Constanţa face parte din Federaţia Asociaţiilor Persoanelor cu
Diabet Zaharat din România si din Federația Volum care dezvoltă voluntariatul
în România.

