Formular Propunere de Proiect
Sanatate
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: Vlad S Gabriel
Număr de telefon: 0722******
Adresă de e-mail: *****lad@*****.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Verificare stare de sanatate a cetatenilor Sectorului 3
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Sanatate
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Sectorul 3
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
3 luni - pe perioada toamnei
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
200000 lei
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Cetatenii Sectorului 3
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Organizarea de 4-6 puncte pentru masurarea tensiunii arteriale si a glicemiei, o zi
pe saptamana, 2-4 ore pe zi, pentru cetatenii Sectorului 3. Actiunea se va
desfasura in corturi amplasate in zone cu mare flux de catateni, de catre personal
specializat.
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
Potrivit OMS, hipertensiunea arteriala contribuie la aparitia a peste jumatate din
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bolile cardiovasculare si este declarata prima cauza de morbiditate si mortalitate
din lume, iar cifrele oficiale arata ca in Romania sunt inregistrati intre 5 si 7
milioane de hipertensivi. In ultimii ani, foarte multi nou-diagnosticati cu
hipertensiune arteriala au varste sub 40 de ani iar aproximativ 6 % dintre tinerii
cu varste intre 10 si 19 ani sunt hipertensivi, ceea ce este ingrijorator.
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Obiectivul este de a avea o imagine asupra starii generale de sananate si de a
veni in sprijinul cetatenilor supraponderali si obezi, de a-i ajuta sa isi schimbe
stilul de viata pentru a-si controla greutatea si a-si imbunatati calitatea vietii.
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Atragere in actiune a Societatii Romane de Cardiologie, Academiei de Stiinte
Medicale, Crucea Rosie precum si atragerea de societăți din domeniul medical si
farmaceutic
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Organizare actiune, relatia cu factorii implicati
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