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Raport de activitate 2018 
  
Ianuarie 
 In cadrul unor procese de consultare privind modificarea OG 26 din 2000 cu privire 

la asociații și fundații, la invitatia Institutiei Prefectului Mureș, am participat alături 
de alți reprezentanți din județul Mureș la o dezbatere despre procesul de înființare, 
modificare, transformare și dizolvare a asociațiilor. 

 Participarea la Cursul pentru susținerea și dezvoltarea organizațiilor de pacienți 
PACIENT PLUS cu subiecte interesante despre Studiile clinice și Evaluarea 
tehnologiilor medicale, organizat la București de Institutul pentru Dezvoltarea în 
Sănătate și Educație. 

 În cadrul ședinței organizate la Ministerul Sănătății, am participat la ședința Comisiei 
de diabet despre modificări și îmbunătățiri privind acordarea senzorilor de glicemie, 
pompe de insulină și teste de monitorizarea glicemiei prin Programul Național de 
Diabet. 

 
Februarie  
 Masterclass ȘCOALA PACIENȚILOR „Pacientul român și Guvernanța inteligentă”, 

Ediția a IV-a, un proiect educaţional de networking adresat liderilor celor mai 
importante, vocale și influente asociaţii de pacienţi  realizându-se un dialog între 
liderii Asociațiilor de Pacienți & reprezentanții Autorităților, profesioniștilor din 
sănătate & mass media, realizat la sediul ANMDM din București. 

 Cu susținerea companiei Metro Systems și Rotary Maris Tg Mureș au fost 
achiziționate 10 sisteme de monitorizare continuă a glicemiei și în urma depunerii 
solicitărilor au fost acordate unor cazuri sociale și copii dezechilibrați glicemic, 
membrii ai asociației. 

 La invitația asociației Mâini Unite din cadrul Universității Dimitrie Cantemir am 
participat la lansarea liniei de finațare “Sprijin pentru înființare de structuri 
economico sociale”. 

 
Martie  
 La ediția a V-a a Conferinței Naționale “Accesul Pacienților la Tratamente” realizat 

de Oameni și Companii & Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice 
din România organizat la București, am asistat la dialogul autorităților și 
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reprezentanții asociațiilor de pacienți ceea ce stă la baza îmbunătățirii accesului 
pacienților la servicii de calitate în sistemul de sănătate. 

 De ziua Femeii, am sărbători alături de mamele copiilor cu diabet, oferindu-le o dupa 
masă plăcută cu momente surpriză, cu flori și clipe plăcute, din care nu puteau lipsi 
discuțiile despre diabet, tratament, noutăți și multe sfaturi. 

  
Aprilie  
 Cu ocazia aniversării a 10 ani de la la inființarea COPAC, sub egida Președenției 

României am participat la momentul aniversar de la Cotroceni, alături de 
reprezentanții asociațiilor de pacienți, autorități și parteneri. 

 Ca în fiecare an am depus solicitare de subvenție la Consiliul Județean Mureș pentru 
susținerea Centrului de zi pentru copiii cu diabet zaharat tip 1, in urma caruia au 
beneficiat de senzori de glicemie. 

 În urma deciziilor restrictive luate privind acordarea de senzori de glicemie și pompe 
de insulină, ne-am adresat Ministerului Sănătății spre a corecta și îmbunătății 
Programul Național de Diabet. 

  
Mai  
 În perioada 11-13 mai s-a desfășurat a doua etapă a proiectului DIA MOUNT 

Challenge în Munții Piatra Craiului cu participarea tinerilor insulinodependenți din 
asociație, în colaborare cu Serviciul Salvamont și Smurd, prin care s-a dorit 
încurajarea acestora să practice sport și să își depăească limitele impuse de diabet. 

 La invitația Administrației Prezidențiale am avut plăcerea de a reprezenta asociația la 
seminarul cu tema “ Abordarea celui de-al treilea obiectiv de dezvoltare durabilă: 
Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toți la toate 
vârstele/dialog asupra politicilor”.Alături de președintele României Klaus Iohannis 
au participat dna Zsuzsanna Jakab, director regional al Organizației Mondiale a 
Sănătăți,minstrul Sănătății,președintele CNAS, specialiști și experți în domeniu. 

 
Iunie 
 Ziua Copilului este una din cele mai plăcute activități desfășurate de voluntarii 

asociației și micuții care sunt sărbătoriți. În parteneriat cu UMF Tg Mureș am 
petrecut o zi foarte plăcută pe terenul de sport și bazinul de înot alături de echipa 
Junior Party ne-am jucat, ne-am bucurat și am lăsat diabetul deoparte. 

  În această lună s-a finalizat proiectul prin bunăvoința companiei Metro Systems și 
Rotary Maris au beneficiat 10 copii și tineri de 10 sisteme de monitorizare a 
glicemiei, și s-au efectuat analize de hemoglobină glicozilată pentru a observa 
îmbunătățirea glicemiilor. 

 La Brașov, în perioada 26-30 iunie am participat la alte asociații din țară la Cursul 
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Pacient Plus ediția II, organizat de Institutul pentru Dezvoltare în Sănătate și 
Educație. Temele extrem d interesante au abordat accesul la terapii, evaluarea 
tehnologiilor medicale, studiile clinice precum instrumente de advocacy. 

 
Iulie 
 În cadrul proiectului” Da, și eu pot”, realizat de singura persoană cu diabet care a 

facut turul României pe bicicletă, am organizat primirea echipei cu 25 persoane din 
asociație, copii și adulți pentru a ne împărtăși din aventurile celor 30 de zile pe 
bicicletă, acest proiect având ca scop promovarea sportului în rândul persoanelor cu 
diabet precum și achiziționarea unor senzori de glicemie pentu copiii cu diabet. 

 La invitația Centrului de zi pentru mediere profesională și centru de primire în regim 
de urgență pentru victimele violenței domestice Sf. Ana din Sibiu am participat la un 
schimb de experiență alături de alte asociații din județul Mureș pentru a ne împărtăși  
din realizările colegilor noștri. 

 În perioada iulie- noiembrie, au fost achiziționați și montați 30 senzori de glicemie 
pentru copiii ce frecventează centrul de zi pentru copilașii cu diabet, prin sprijinul 
Consiliului Județean Mureș. Echipa de specialiști instruind familiile și fiind 
monitorizați de medicul diabetolog. 

 
August 
 La sediul Ministerului Sănătății a avut loc dezbaterea privind stabilirea normelor de 

acordare a senzorilor de glicemie și pompelor de insulină precum și modificarea 
Programului Naționalde Diabet Zaharat. În prezența miniștrilor Sorina Pintea și 
Teodorovici Orlando am reprezentat asociația alături de membrii Comisiei de Diabet 
din cadrul ministerului, specialiști și reprezentanți ai CNAS și Ministerul de Finațe la 
dezbatere.  

 Un grup de 10 copii însoțiți de un părinte au beneficiat de tabăra gratuită prin DJST 
Mureș în Tabăra Sovata 1, pe baza legii 448/2006, beneficiind de condiții deosebite. 

 Conform tradiției, au fost sărbătoriți tinerii care au împlinit vârsta majoratului de 
către ceilalalți tineri din asociație, fiindu-le oferite cadouri, servind împreună o masă 
și totodată pregătind noi proiecte. 

 
Septembrie 
 În perioada 31.08- 02.09 grupul de tineri cuprinși în proiectul DIA Mount Challenge 

au participat la o noua etapă, în Munții Rarău, pe Vf. Giumalău și Rodna. Echipajul 
Smurd și Salvamont a însoțit grupul pe tot parcursul proiectului, fiind asigurate 
condiții de siguranță iar medicul a monitorizat glicemiile pentru a preveni 
modificările glicemice. Acest proiect are ca obiectiv încurajarea persoanelor cu 
diabet să practice mișcare și un stil de viașă sănătos, învingerea fricilor și depășirea 
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limitelor impuse de diabet. 
 La deschiderea anului școlar am participat la ore pentru a vorbi copiilor despre 

consecințele unui stil de viață neadecvat, despre consecințele diabetului dezechilibrat 
în viața persoanelor diagnosticate, impactul psihologic și social asupra individului. 

 
Octombrie 
 În calitate de membru în comitetul Director al Autorității Naționale de Mangment al 

Calității în Sănătate, am participat la ședința ce aprobă Planul Anual de acreditare a 
spitalelor, reprezentând asociațiile de pacienți, alături de reprezentanții insituțiilor din 
guvern, ministerul sănătății, CNAS, colegiul medicilor, etc. 

 În cadrul Conferinței “100 de ani de voluntariat și activism civic”, la invitația 
Societații Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private am susținut o 
prezentare despre voluntari și conceptul de voluntariat în cadrul ASCOTID Mureș, 
alături de reprezentanți de marcă a societății civile. 

 
 
Noiembrie 
 La inițiativa COPAC s-a desfășurat un Workshop Național pe tema vaccinării, în parteneriat 

cu Forumul European de Pacienți EPF, abordând accesul la vaccinare,nevoile de informare  
al pacienților,rolul organizațiilor de pacienți pentru conștientizarea importanței vaccinării și o 
acceptabilitate mai mare în comunitățile lor.Alături de reprezentanții ONG au participat 
specialiști în domeniu. 

 Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului ASOCIATIA Copiilor si Tinerilor Diabetici Mures , 
in parteneriat cu Primaria Municipiului Tg Mures, a organizat o Conferinta pentru persoanele 
cu diabet si familiile acestora, sambata 17 noi. ac, incepand cu 10, la Cetatea Medievala. 
Temele prinicpale au fost importanta senzorilor de glicemei, avantajele si dezavantajele 
tipurilor de senzori, depunerea dosarelor la Casa de Asigurari pentru a-i obtinerea cu titlu de 
gratuit prin Programul National de Diabet. 

Au fost premiate cele mai votate imagini expuse de 16 copii si tineri, din viata lor de zi cu zi, 
 exprimand trairi, bucurii, tristeti, premiile au constat in senzori de glicemie. La finalul 
 intalnirii au fost lansate baloane albastre spre cer, exprimand speranta de un viitor mai usor 
 al pacientilor cu diabet, iar seara Cetatea Medievala si Spitalul Clnic Judetean Mures a fost 
 luminat in culoarea albastra. 

In cadrul Zilei Mondiale a Diabetului, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta in parteneriat cu 
 ASCOTID Mures au organizat o masa rotunda cu tema “ Implicatiile psihosociale ale 
 diabetului zaharat asupra persoanelor afectate si asupra familiilor acestora” la care au 
 partisipa medici rezidenti, medici specialisti, asistenti medicali, pacienti si apartinatori. 
 Temele extrem de interesante au adus multe informatii prezentate de medici specialisti, 
 scopul acestui eveniment fiind constientizarea faptului ca educarea si informarea pacentilor e
 ste vitala. 
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Decembrie  

 Cu ocazia Zilei Internationale a persoanelor cu dizabilitati, la sediul Agentiei Judetene de 
Ocuparea Fortei de Munca Mures a avut loc o masa rotunda cu tema “Modalitati concrete de 
ocuparea fortei de munca”la care au participat ONG-urile ce activeaza in sfera sociala si 
reprezentantii DGASPC Mures. 

 La initiativa UMF Tg Mures, am participat la simpozionul de educatie nutritionala cu tema “ 
Dezvoltarea de parteneriate pentru crearea de resurse educationale deschise”, alaturi de 
reprezentanti ai altor ONG-ui, institutii de invatatmant si institutii private. 

 Ca in fiecare an MOS CRACIUN viziteaza copilasii diagnosticati cu diabet, iar anul acesta a 
venit cu daruri multe prin bunavointa unor persoane darnice. Acest moment magic a fost 
posibil datorita unor persoane cu inima mare ce au donat dulciuri si multe cadouri pentru a 
bucura copilasii..Colindatorii au creat atmosfera de sarbatoare intregita de bucuria 
voluntarilor ce au ajutat la crearea unei povesti dulce de Sarbatori de iarna, cu insulina in si 
glucometru in gentuta lor fara de care nu pleaca nicaieri pentru ca diabetul nu are vacanta . 

   In anul 2019 au continuat activitatile de educatie, consiliere si informare a beneficiarilor 
centrului de zi, a membrilor asociatie si am militat pentru apararea si promovarea drepturilor 
acestora. 


