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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 

 
 
Diabetul fiind una din cele mai răspândite boli cronice din lume, în România sunt cca.    
2 000 mil pacienţi diagnosticaţi prevalenţa este de 11,6%, ceea ce înseamnă că numărul 
românilor cu vârste cuprinse între 20 şi 79 de ani care suferă de această afecţiune 
variază între 1.535.413 şi 1.967.200 iar numărul copiilor raportaţi statistic conform 
studiului Predatorr, este de 3061, însă numărul este în creştere . 
ASCOTID Mureş vine în sprijinul familiilor care au în componenţă un copil/tânăr 
diagnosticat cu diabet zaharat tip 1, prin oferirea de consiliere psihologică, educaţie 
nutriţională, educaţie medicală şi ajutor material constând în glucometre, ace, teste de 
monitorizarea glicemiei, etc. Toate acestea pentru a ajuta să le fie viaţa mai uşoară, să 
accepte mai uşor noul partener de viaţă, să fie acceptaţi mai uşor în colectivităţi, să se 
cunoască nevoile lor, să-i informăm despre drepturile lor, să pledăm în favoarea lor la 
toate instituţiile publice pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă în şcoli, 
facultăţi şi locuri de muncă. 
Pe arcursul anului  am desfăşurat actvităţi de educaţie şi consiliere a cazurilor noi la 
debut precum a familiilor acestora, deasemenea am abordat problemele copiilor în şcoli 
şi grădiniţe, cum sunt acceptaţi de colegi şi profesori, cum reacţionează şi cum se 
acomodeză copiii cu noul regim de masă, determinarea glicemiei şi administrarea 
insulinei în condiţiile in care nu fiecare se simte confortabil în faţa colegilor să-şi facă 
tratamentul medical pentru a obţine glicemii normale, fără stărio de hipo şi hiperglicemie. 
Fiecare copil (elev) şi părinte va informa colegii şi profesorii despre nevoile lor privind 
asigurarea unui loc privind administrarea insulinei in anumite locuri :pe brate, in burtică, 
coapse, şold, determinarea glicemiei în condiţii fără stres, de igienă , apoi nevoia de 
aconsuma alimente sau lichide în cazul hipoglicemiilor sau nevoia de a merge la toaletă 
chiar şi în timpul orelor la hiperglicemii. Toate acestea trebuie cunoscute de cei cu care 
petrec o mare parte din zi aceşti copii , cunoscând şi semnele de manifestare în cazul 
scăderii bruşte a glicemiei în vederea acordării primul ajutor . 
Pentru a preveni situaţii neplăcute copiii  vor încerca să evite tratamentul în public, 
colegii neştiind cum să reacţioneze şi a evita stigmatizarea copiilor insulinodependenţi. 
În sprijinul familiilor au venit şi părinţii copiilor cu mulţi ani de diabet, sub forma grupurilor 
de suport, precum şi tinerii cu experienţă pentru a contribui la consilierea insuficientă 



acordată în spital şi la externare, nefiind un hotline care să răspundă permanent 
întrebărilor care pot să apară până stăpânesc noţiunile medicale sau nutriţionale. 
Toate activităţile au avut la bază suportul medicului, psihologului si asitentului social. 
 
Ianuarie: 
Întâlnirea lunară a avut loc la Cinema Arta, cu prezentarea dr Dabocy Matyas-, medic 

rezident neurologie despre participarea în calitate de Leader Young la Congresul 
Mondial de Diabet din Canada.Partea a doua fiind destinată discuţiilor despre cum 
prevenim hipoglicemiile, cum scădem hemoglobina glicozilată, ce facem dacă....cu dr. 
Muntean Irina-medic primar diabetolog. 
Anul a început cu pregătirea programului de activitate pe anul 2017, reînoirea dosarelor 
tuturor beneficiarilor Centrului de Zi şi primirea noilor prieteni depistaţi în luna noiembrie 
şi decembrie al anului trecut. 
 
 

Februarie: 

Echipa de voluntari a participat la orele de dirigenţie de la Şcoala Gimnazială George 
Coşbuc  şi Şcoala Gimnazială T Vladimirescu din Tîrgu Mureş unde au informat colegii 
despre diabetul la copii, tratament, simptome, trusa medicală a copilului cu diabet, 
semnele hipoglicemiei şi alte informaţii utile, precum şi abordarea unui  stil de viaţă 
sănătos şi îndemnarea către o viaţă sportivă pentru menţinerea sănătăţii. 
Am realizat determinarea hemoglobinei glicozilate cu aparatul achiziţionat prin donaţie, 
copiilor şi tinerilor care nu au găsit fonduri la laboratoarele de analize medicale. 
Multe familii au achiziţionat senzori de glicemie care au fost montaţi copiilor iar familiile 
au fost consiliate de către medic , apoi prin rotaţie aparatele din dotarea asociaţiei sunt 
împrumutate familiilor care doresc să achiziţioneze astfel de sisteme de monitorizare 
continuă a glicemie pentru a se acomoda. 

 



 

Martie: 

În această lună am participat la Ministerul Sănătăţii la o dezbatere publică privind 
nevoile copiilor cu diabet, prezentând un memoriu însoţit de scurte scrisori ale părinţilor 
despre problemele cu care se confruntă, privind numărul insuficient de teste de glicemie, 
lipsa produsului de  maximă urgenţă Glucagon in hipoglicemii severe, lipsa medicilor de 
specialitate care sa-i trateze. 
Ședintele de consiliere individuală au completat intervenția personalizată ,atât în cazul 
copiilor nou diagnosticati, cât și a celorlalți copii și a parinților lor. De asemenea, au 
beneficiat de sedințe de consiliere și copiii internati la Clinica de Pediatrie 2, precum și 
familiile acestora. 
 
Aprilie: 

Activităţi planificate şi realizate:  asistență și consiliere pentru copii cu diabet zaharat tip I 
și pentru familiile lor privind: natura bolii care generează handicap, specificitatea 
acesteia, recuperarea funcțională organismului, reinserția scolară, monitorizarea 
permanentă a nivelului glicemiei. 
În luna aprilie am participat  la Forumul Pacientilor cu boli cronice , unde s-a solicitat 
interzicerea exportului paralel la insulină şi am solicitat acordarea de teste si 
introducerea Glucagonului în farmaciile din România, fiind un produs de maximă urgenţă 
în tratarea diabetului de tip 1.Deasemenea am participat la dezbaterea din Parlamentul 
Romaniei, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, care a avut ca tema “Problematica 
diabetului in Romania” unde dr Buicu Presedintele Comisiei de sanatate din Parlament a 
transmis mesajul membrilor ASCOTID, transformandu-se in vocea pacientului, lansând 
invitatţia de a aprticipa la Conferinţa DIABFORUM organizată la Tg Mureş. 
 

 



Mai: 

 Alături de alte 55 ONG-uri din judeţul Mureş am participat la Târgul Organizațiilor 
Neguvernamentale la Tirgu Mures „Împreună pentru comunitate”, ediția a XIV-a, având 
ca tematică centrală importanța parteneriatelor și a dezvoltării durabile în viața 
comunității locale. 
În 29 mai am organizat Ziua Copilului la Platoul Corneşti unde cca 50 copii şi părinţii 
acestora au partcipat la o zi cu multe surprize constând în jocuri cu clovnul, premii, 
pachete, concursuri şi pacheţele. 
In aceasta perioada am demarat solicitarea de subventie conform Legii 34 de la 
Consiliul Judetean Mures, suma cu care ne sustinem o parte din cheltuielile asociatiei. 
 

  
 

Iunie: 

La complexul Muresul a fost organizat Majoratul celor 6 tineri din asociaţie care au fost 
sărbătoriţi de tinerii majori din asociaţie, acestora li s-au oferit teste de glicemie şi 
cadouri. 
În luna iunie obiectivele propuse au vizat in special cresterea motivatiei si a 
autocontrolului în atingerea îelurilor personale, dar, mai ales în depăşirea obstacolelor în 
viaţa de zi cu zi. O atentie deosebită a fost acordată climatului familial şi, în acest sens, 
părinţii şi prietenii copiilor şi tinerilor diabetici au avut ocazia să participe la întâlniri de 
grup având ca domeniu de dezbatere relaţiile, atât cu copilul cât şi între ceilalţi membrii 
ai familiei.  
 
Iulie: 

Pentru a îmbunătăţii calitatea vieţii beneficiarilor noştri şi a familiilor acestora, în cadrul 
centrului se oferă: servicii de abilitate şi reabilitare, dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă, programe de consiliere psihologicî, programe de orientare şcolară şi 
programe de consiliere pentru părinţi, toate acestea şi pe parcursul verii, când copiii au 
mai mult timp liber. 



Elevii Colegiului Gheorghe Marinescu însţiti de prof. Ionescu Felicia, au fost în vizită la 
punctul de lucru al ASCOTID. În cadrul acestei înălniri s-au purtat siscutii despre 
proiectele aplicate de asociatie şi noi metode de tratament în diabetul zaharat de tip 1, 
prezentând elevilor :penuri, pompe de insulină şi senzori de glicemie. 
În perioada vacanţei de vară am realizat întîlniri cu voluntarii care au sprijinit realizarea 
poiectelor Diabforum şi Ascotid Trail Race , apoi cu un grup de copilaşi am realizat un 
clip de promovare a competiţiei sportive din luna septembrie. 
 
August: 

Problemele cu care se confruntă familiile sunt permanente, viata cu diabet nu ia 
vacantă, zilnic sunt aceeleaşi probleme, variaţii de glicemie, alimente cântărite, 
administrarea  insulinei la fiecare masă precum şi corecţii în cazul hiperglicemiilor, teste 
şi ace insuficiente şi uneori şi lipsa insulinei din farmacii. Din aceste motive copiii şi 
părinţii primesc sprijinul asociaţiei prin donaţii de teste, ace, glucometre pentru a ajuta la 
combaterea sărăciei, prevenirea abandonului  şcolar şi prevenirea complicaţiilor cronice 
ale diabetului: orbirea, amputaţia membrelor sau dializa rinichilor.                        
La invitaţia Instituţiei Prefectului, am participat  la o dezbatere despre problemele cu 
care se confuntă ONG, soldându-se cu încheierea unui parteneriat care se doreşte în 
beneficiul copiilor cu diabet zaharat. 
Grupul de suport a vizitat cazurile noi la spital şi la domiciliul acestora pentru a-i ajuta  
să accepte mai repede noua condiţie, să-i încurajeze şi să le insufle încredere, 
îndemnâdu-i să capete curaj.  
Doamna Doctor Muntean Irina, împreună cu Dna Molnar Rodica-preşedinta asociaţiei au 
participat la emisiunea tv “Sănătatea Noastră” unde au discutat despre problema copiilor 
cu diabet insulinodependent. 
 
Septembrie: 

Cu ocazia aniversării a 10 ani de activitate în folosul copiilor şi tinerilor cu diabet zaharat 
a fost organizată  Conferinţa Naţională DIABFORUM, organizată la Palatul Culturii din 
Tîrgu Mureş, în parteneriat cu UMF Tîrgu Mureş şi Colegiul Medicilor, sub egida 
Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială şi Consiliul 
Judeţean Mureş,deasemenea în parteneriat cu  DSP, SCJU Mureş, Primăria 
Municipiului Mureş, Prefectura Mureş, Asociaţia Medicilor de Familie Mureş, Spitalul 
Clinic Judeţean Mureş, DAGASPC, Feederaţia Română de Diabet, Asociaţia Asistenţilor 
Educatori, FADR şi alte insituţii publice. 
Evenimentul a fost adresat în special pacienţilor cu diabet atât de tip 1 cât şi de tip 2, 
membrilor familiilor cât şi medicilor, asistenţilor medicali, nutriţioniştilor şi psihologilor, 
fiind creditate de Colegiul Medicilor cu 8 credite, cu 12 credite de către Ordinul 
Asistenţilor Medicali şi 12 credite de către Colegiul Naţional al psihologilor, fiind 
desfăşurată pe trei module: unul comun,unul pentru cadre medicale şi unul destinat 
pacienţilor. 



Diabforum este singura manifestare ştiinţifică organizată de un ONG din România, cu 
participare atât de numeroasă, cu un parteneriat puternic, organizat la un nivel 
academic, spun participanţii şi lectorii care au abordat pe parcursul a două zile teme din 
problematica diabetului şi toate patologiile conexe precum legislaţie, psihologie şi 
nutriţie. 
La manifestare au participat 119 medici de familie şi medici specialişti, 35 asistenţi 
medicali, 23 psihologi şi peste 100 pacienţi precum aparţinătorii acestora. Medici, 
psihologi, nutriţioniţionişi au prezentat 37 teme, conform programului, cu prezentări 
extrem de interesante şi de folos, cu un dialog pe marginea temelor prezentate, 
abordând componenta educaţională, medicală, nutriţională, socială, psihologică, 
legislativă conştientizând complicaţiile cronice ale diabetului. Forumul a fost urmat de un 
concert aniversar unde au cântat Florin Mîndru, Ciprian şi Mihaela Istrate, Salat Tamas 
şi Grupul de dans modern Dans Art, s-au decernat premii şi diplome cu ocazia 
aniversării a 10 ani de activitate, celor mai activi voluntari, colaboratori şi parteneri. 
Pe toată perioada manifestării în holul Palatului Culturii s-a putut vizita expoziţia de 
lucrări artistice realizate de copiii din asociaţie, sub îndrumarea artistului plastic 
Sălăgean Ana. 
Doamna Conferenţiar dr. Loreta Păun- secretar de stat la Administraţia Prezidenţială a 
apreciat ca un eveniment de excepţie, Domnul Conf. Dr Buicu Florin spunea că 
ASCOTID este un exemplu de bune practici, pe care şi Ministerul Sănătăţii ar trebui să-l 
utilizeze, punând pacientul în centrul sistemului de sănătate, ceilalţi invitaţi acordând 
nota 10 pentru modul în care s-a realizat acest eveniment şi activitatea asociaţiei. Au 
mai participat: Prof. Suciu Horaţiu - preşedintele Colegiului Medicilor Mureş,  Conf.Dr. 
Buicu Florin -Preşedinte Comisia de Sănătate din Camera Deputaţilor, dl.Nagy 
Zsigmond-Subprefect Instituţia Prefectului Judeţul Mureş ,dl.Dancu Ovidiu–
 Vicepreşedintele Consiliul Judeţean Mureş, Prof.Dr.Leonard Azamfirei–Rector UMF 
Tîrgu Mureş,  



Competiţia sportivă ASCOTID TRAIL RACE a fost organizată la Panoul Corneşti din 
Tîrgu Mureş fiind  la a doua ediţie, în data de 11.09.2016 făcând parte integrată din 
programul desfăşurat cu ocazia aniversării a 10 ani de activitate a ASCOTID Mureş. 
Evenimentul a dispus  de trei probe distincte şi anume: proba dedicată copiilor (1,2 km.), 
proba de cross (7 km.) şi principala probă, cea de semimaraton (21 km.), participanţi 
fiind atât persoane sănătoase, persoane care practică în general alergarea precum şi 
persoane cu diabet tineri şi copiii membrii ai sociaţiei.Anul acesta au participat 300 
alergători şi cca 1000 spectatori şi susţinători 
precum 40 voluntari care au asigurat buna desfăşurare a competiţiei sportive. 
Festivitatea de premiere a fost precedată de un spectacol oferit de „Ordinul Cavalerilor 
Lupi” , deasemenea şi în acest an a participat Gavin Griffits, ultramaratonist din Marea 
Britanie, pacient cu diabet care promoveză sportul în rândul tinerilor cu diabet. 
In luna septembrie am participat la un curs organizat de echipa de Politici de Sănătate la 
cursul Școlii Pacienților, obictivul acestuia fiind educarea pacienților și a publicului, în 
general, o educație îmbunătățită a profesioniștilor din Sănătate, dar și comunicarea cu 
pacientul. 

 
 

Octombrie: 

În urma organizării conferinţei DIABFORUM, asociaţia   a primit premiul de excelenţă din 
partea Federaţiei Române de Diabet pentru întreaga activitate şi rezultate deosebite. 
Presa locală a scris despre  aspectele prezentate: Zi de Zi a prezentat pe larg despre 
lectori şi teme, deasemenea  Revista Medfarm şi  Radio Mureş .Evenimentul a fost 
prezentat şi în emisiunile locale tv. 
La Gala COPAC organizat la Bucureşti, competiţia sportivă  Ascotid Trail Race a fost 
desemnată din partea publicului ca „Cea mai bună campanie în sănătate” iar ca lider 
ONG, dna Molnar Rodica a primit premiul juriului. 



La întîlnirea lunară tema medicală a vizat tratamentul cu pompele de insulină, 
prezentare făcută de dr Muntean Irina. 
Consilierea psihologică a fost acordată în cadrul secţiei de Pediatrie nr 2 precum şi în 
centrul de zi acreditat de MMSFV. 
La invitaţia organizatorilor, un grup de 8 copii insulinodependenţi au participat la un meci 
de fotbal demonstrativ la Campionatul Kinder pentru a demonstra că un copil echilibrat 
glicemic poate să practice orice formă de sport, alături de colegi. 
 

 
 
Noiembrie: 

În perioada 2-4 noi. 2016 am fost invitaţi la Conferinţa de nutriţie organizată de UMF 
Tîrgu Mureş, unde am avut plăcerea de a vorbi despre ce înseamnă să îngrijeşti copil cu 
diabet, despre nevoi, tratament, complicaţii şi am prezentat serviciile oferite în cadrul 
centrului de zi, prin prezentarea dnelor Psih. Cozma Melania şi Molnar Rodica. 
În 12 noiembrie s-a desfăşurat evenimentul dedicat zile mondiale de combatere a 
diabetului, la Teatrul Ariel, unde au f prezentat lucrări medicale : dr Santa Klaudia-medic 
spec. pediatru, dr. Muntean Irina-medic primar diabetolog, dr. Dabocy Matyas-medic 
rezident neurolog. Au fost acordate premii pentru concursurile lansate: desen-
„Autoportret” pentru copii pana la 8 ani, „Povestea dulce a vieţii mele” pentru copii si 



tineri, apoi „Cum a schimbat diabetul viaa familiei mele”, pentru părinti. Deasemenea am 
premiat un copil dulce care practică fotbal şi  tinerii care au vechime considerabilă cu 
diabet, pentru a le oferi celorlaţi puterea exemplului. La plecare fiecare participant a 
beneficiat de pachete conţinând teste pentru monitorizarea glicemiei, dulciuri, braţări 
inscripţionate cu DZ, calendar personalizat , caiet de glicemii, etc. 
În 14 noi am participat in calitate de invitat la Comisariatul European Bucuresti unde s-a 
dezbatut tema diabetului în România, în prezenţa reprezenţantilor instituţiilor statului, 
firme , ong. 

 
In 24 noi s-a desfăşurat întălnirea lunară având ca invitat pe dr Huba Mozes, medic 
ORL, prezentând celor prezenţi tema :  Înfecţiile din sfera orl, cum se tratează, greşeli în 
consumul de antibiotice, etc. Deasemenea s-a discutat despre modul de utilizare a 
senzorilor de glicemie, procedeu modern de monitorizare a glicemiei. 
 
Decembrie: 

Întâlnirea lunară a părinţilor a avut scop recapitularea cunoştinţelor medicale şi 
nutriţionale necesare pentru a îngriji un copil cu diabet şi cunoşterea corelării canităţii de 
glucide ingerate cu dozele de insulină administrate. 
Legea încadrării în grad de handicap copiilor s-a modificat, astfel că în luna decembrie 
am informat şi prezentat părinţilor noile formulare şi criterii de încadrare în grad de 
handicap a copiilor până la vârsta de 18 ani . 
Copiii şi tinerii diabetici au participat la întâlniri individuale şi de grup  de consiliere 
psihologică, care a vizat, în primul rând, asistarea psihologică a cazurilor noi, a situaţiilor 
de criză sau problemelor nou identificate, considerate prioritare. 



Activităţile au avut ca modalitate de desfăşurare includerea şi stimularea participării 
tuturor copiilor, au fost interactive şi eficiente, prin feedback-ul participanţilor şi 
observaţiile transmise de părinţii acestora la întâlnirile care au urmat. 
În perioada Sărbătorilor de iarnă s-a organizat la centrul ASCOTID, serbarea de Moş 
Crăciun cu cadouri constând în teste de glicemie, dulciuri şi jucării, cu colinde şi braduţul 
împodobit de spiriduşii ASCOTID,  deasemenea copiii participanţi au realizat 25 pachete 
cu cadouri pentru cazurile sociale . 
În luna decembrie am realizat cu voluntarii, întâlnirea premergătoare proiectelor pe care 
dorim să le realizăm în anul 2017. 
Toate activitatile realizate stau la baza nevoilor si in sprijinul copiilor si tinerilor 
insulinodependenti din ASCOTID, membrii fiind din 7 judete ale tarii. 

  
 
 
         
             Comitetul Director 

 
 
 
 
 
 
 

 


