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18.11.2011 ZIUA EUROPEANA A INFORMARII DESPRE ANTIBIOTICE ABUZUL DE
ANTIBIOTICE, UN PERICOL REAL

Abuzurile de orice fel atrag în mod implicit repercursiuni negative care pot fi uneori fatale.
Abuzul de antibiotice nu îti face rau doar pe moment ci efectele pot fi pe termen lung . >>>
mai mult

17 NOIEMBRIE 2011

ZIUA NATIONALA FARA TUTUN
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Bolile legate de fumat fac anual în Europa 650 000 victime; 80 000 de decese sunt urmare a
fumatului pasiv. Prevalența fumatului în populația generală peste 15 ani a UE este 35 % la
barba
ț
i
ș
i 25 %
la
femei
.

Date epidemiologice in Romania

16.11.2011

&gt;&gt;&gt; mai mult

ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA BPOC

-
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BRONHOPNEUMOPATIA OBSTRUCTIVA CRONICA

1.CE ESTE BRONHOPNEUMOPATIA OBSTRUCTIVA CRONICA?

14 NOIEMBRIE 2011

>>> mai mult

ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA DIABETULUI -

„Acţionează acum pentru prevenirea diabetului!”

1.Nu uita! diabetul poate afecta persoanele de orice vârstă.
2. Informează-te asupra primelor simptome ale bolii spre
a-l descoperi din timp.
3. Ţine-ţi greutatea sub control.
4. Un stil de viaţă sănătos te apără de boală.
>>> mai mult
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ZIUA MONDIALA DE LUPTA IMPOTRIVA HEPATITEI 28 IULIE 2011

HEPATITA VIRALA A

Definitie

Hepatita virala A este o boala infecto-contagioasa acuta, produsa de virusul hepatitic A .
Se mai numeste si hepatita epidemica, deoarece apare in focare epidemice sau
epidemii, mai ales la copii.

Modalitati de transmitere

mult

Sursa de infectie o reprezinta bolnavii si infectatii inaparent (mai frecvent copii).

mai
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LUNA NAŢIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL –
IULIE 2011

Sloganul – Fiţi conştineţi, alcoolul, dsitruge vieţi!

mai mult

ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA ABUZULUI ŞI TRAFICULUI ILICIT DE
DROGURI- 26 IUNIE 2011
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Nr beneficiari = 2500 persoane

mai mult

CANICULA

OR

CANICULA - O PROBLEMA A TUTUR

Canicula isi pune amprenta asupra starii de sanatate a fiecarei persoane dar exista
categorii de persoane considerate
“la risc” si anume :

- bolnavii cronici ( afectiuni cardiovasculare , respiratorii )

- persoanele obeze

- copiii in special sub varsta de 5 ani
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- femeile gravide, indiferent de luna de sarcina

mai mult

ZIUA MONDIALA A MEDIULUI – 6 IUNIE 2011

Se sărbătoreşte în fiecare an în data de 5 iunie, începând din anul 1973. Anul 2011 omagiază
pădurea, în folosul omenirii. Anul 2011 este şi anul internaţional al pădurii.

Pădurea acoperă o treime din suprafaţa terestra a planetei . 1,6 miliarde de oameni depind de
pădure, ca să îşi câştige existenţa .Ea joacă un rol important în bătălia împotriva schimbărilor
de climat si ajută la ameliorarea efectelor devastatoare ale furtunilor şi inundaţiilor. mai mult

ZIUA MONDIALĂ FĂRĂ TUTUN - 31 MAI 2011
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Sloganul ZMFT 2011 “ TREI MODURI DE A SALVA VIETI “

1. RENUNTA definitiv la fumat

2. AJUTA pe altii sa renunte

3. RESPECTA legea

mai mult

ZIUA EUROPEANA IMPOTRIVA OBEZITATII - 21 MAI

Ziua Europeană Împotriva Obezităţii (ZEIO) , celebrata în data de 21 mai 2011 este dedicată
conştientizării acestei afecţiuni si are loc în întreaga Europă în fiecare an, în a treia sâmbătă a
lunii mai. Această zi reuneşte comunităţile medicale şi politice cu publicul în evenimente ce au
loc în întreaga Europă.
mai mult
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ZIUA MONDIALA DE LUPTA IMPOTRIVA HIPERTENSIUNII ARTERIALE – 17 MAI 2011

SLOGAN “Verifică-ţi tensiunea arterială – menţine–o la valori normale”

Organizaţia Mondială a Sănătăţii afirmă că hipertensiunea arterială contribuie la apariţia a
peste jumătate din bolile cardiovasculare şi o declară prima cauză de mortalitate şi morbiditate
evitabilă (corectabilă prin prevenţie şi tratament) din lume!
mai mult
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ZIUA NATIONALA A INIMII - 4 MAI 2011

SLOGAN “Alearga pentru inima, sanatate si viata! “

INIMA SI FACTORII DE RISC CARDIOVASCULAR

Inima este un organ minunat care munceste fara repaus , bate in medie de 60-80 de ori pe
minut deci de aproximativ 30-40 milioane de ori pe an .
mai mult

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A VACCINĂRII 23 -30 APRILIE 2011INTREBĂRI SI
RĂSPUNSURI PRIVIND VACCINAREA
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I. Bolile infectioase si epidemiile mai fac victime in zilele noastre?

DA. Continua sa existe boli infectioase care produc suferinte si decese,

mai mult

ZIUA MONDIALA A SANATATII -7 APRILIE 2011

SLOGAN "Combate rezistenţa la antibiotic, utilizează raţional, acţionează astăzi ca să poţi
vindeca şi mâine".

In data de 7 aprilie se sarbatoreste “Ziua Mondiala a Sanatatii". Pentru acest an, Organizatia
Mondiala a Sanatatii (OMS) a propus ca tema combaterea rezistentei antimicrobiene
mai mult
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ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI - 24 MARTIE 2011

“Pentru o lume fara tuberculoza

informeaza ! trateaza ! elimina !”

INFORMEAZA-TE ASUPRA SIMPTOMELOR TUBERCULOZEI

MERGI LA MEDIC LA PRIMELE SEMNE !

mai mult

ZIUA MONDIALA A APEI – 22 MARTIE 2011
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ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA CANCERULUI -

4 FEBRUARIE 2011

CANCERUL BRONHOPULMONAR Constituie una din cele mai frecvente localizari, fiind
depasita ca frecventa doar de cancerul gastric si reprezinta 20% din totalitatea tumorilor
maligne. Apare predominant la barbati (de 8-10 ori mai des decat la femei), in special
dupa 40 de ani.
mai mult

Cancerul bronhopulmonar este o tumoare maligna, cu punct de plecare bronsic.

SAPTAMANA EUROPEANA DE PREVENIRE A CANCERULUI DE COL UTERIN
IANUARIE 2011

23 – 29

Cancerul de col uterin este al doilea ca frecventa intre toate tipurile de cancer in intreaga
lume , primul loc fiind ocupat de cancerul de san .Pretutindeni in lume, la fiecare doua
minute o femeie moare din cauza cancerului de col uterin
mai mult
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GRIPA

Gripa face parte dintr-o categorie mai mare de boli virale respiratorii. Astfel, exista o
serie de virusuri care circula in aceeasi perioada a anului, dau simptomatologie
asemanatoare gripei dar se deosebesc de aceasta prin evolutia mai usoara.
Puteti recunoaste o viroza respiratorie datorata altor tipuri de
mai mult

BOLI SEZON RECE
Este cunoscut faptul ca vremea si schimbarile de temperatura influenteaza organismul
uman. Principalii factori meteorologici sunt : umiditatea aerului, curentii de aer,
presiunea atmosferica si radiatiile.
mai mult
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