
Copiii din Romania par condamnati la obezitate. O armata de chioscuri din incinta si din 

vecinatatea scolilor fac profit, sacrificandu-le sanatatea  

In Antichitate obezitatea insemna hrana suficienta si absenta suferintei de afectiuni 

cronice (tuberculoza, diaree);  

 

Aceste statuete reprezentau zeite ale fertilitatii- obezitatea era o dorinta , un tel in 

contrast cu o afectiune medicala din prezent pe care sa o tratam 

Conform eurobarometrului realizat de Comisia Europeana in perioada noiembrie-

decembrie 2005, 83% dintre europeni cred ca copiii lor sunt mai grasi decat in urma cu cinci 

ani. 26% dintre respondentii romani au subscris la acest punct de vedere, comparativ cu 34% 

in Bulgaria, 48% in Ungaria si 75% in Cipru. 

Cursurile organizate respectiv „Evaluarea statusului nutritional si managementul 

tulburărilor de nutritie la copiii cu exces ponderal” si „Diabetul zaharat al copilului si 

adolescentului – probleme de diagnostic si tratament”  vor da posibilitatea studenţilor si 

medicilor rezidenti sa deprindă  corect tehnicile managementului diabetului zaharat sau a 

tratamentului corect si complet al tulburarilor de nutritie şi nu numai, să işi evalueze 

aptitudinile si să continue rezidenţiatul bine pregatiţi , atât teoretic cât şi practic pentru 

imbunatatirea starii de sanatate a copiiilor. 
Deasemenea, cursurile urmăresc să creeze o atmosferă relaxată dar profesionistă de 

lucru, care să favorizeze îndeplinirea obiectivelor educaţionale şi în care studenţii medicinişti 

si medicii rezidenti vor lua  contact  cu colegi din alte specializari medicale din Constanta, vor 

lucra în echipa ceea ce va duce la imbunataţirea relaţiilor interdisciplinare şi vor pune bazele 

unor viitoare proiecte la nivel local. 

Dorim ca aceste cursuri să reprezinte un proiect pilot de promovare a activităţilor 

realizate de către tinerii studenţi ai Facultăţii de Medicină Generală, Constanta in colaborare 

cu membrii Asociatiei Sweet Land, respectiv copiii si parintii copiilor cu diabet zaharat şi 



considerăm ca, prin succesul acestor cursuri vom impulsiona alţi colegi să se implice în 

îmbunătăţirea calităţii vieţii pe toate domeniile. 

Mediatizarea va fi facuta atat in mass-media (radio, presa scrisa), pe internet, pe siturile 

ce promoveaza evenimentele medicale Constantene si mai ales in incinta Spitalului Clinic 

Judetean de Urgenta Constanta,a Facultatii de Medicina si a Colegiului Medicilor din 

Constanta .       

 

Organizatori:  

• Asociatia copiilor si tinerilor cu diabet zaharat “Sweet Land” Constanta 

• Asociatia Studentilor Medicinisti si a Tinerilor Medici, Constanta 

• Facultatea de Medicina, Universitatea Ovidius Constanta 

• Colegiul Medicilor din Judetul Constanta 

 
Prezentarea cursurilor va fi facilitata de catre Conf. Univ. Dr. MIHAI Maria Cristina 

 

LOCURI LIMITATE 

 

„Evaluarea statusului nutritional si managementul tulburărilor de 
nutritie la copiii cu exces ponderal” 2-3 aprilie 2011 
„Diabetul zaharat al copilului si adolescentului – probleme de diagnostic 
si tratament” 28-29 mai 2011 
 
Fiecare curs va fi acreditat cu 8 EMC 
 

 

Locatie: Sala de la Directia Spitalului Clinic Judetean Constanta 

 

Persoana de contact  

Dr. IONESCU Florin-Cristian 

0721426496 

mgflorincristian@yahoo.com 

 
 


