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Tema campaniei 2019 - “Imagistica 

sportivă” – radiografii musculo-

scheletale

Conştientizarea şi informarea populaţiei

cu privire la:

rolul crucial al imagisticii în diagnosticul,

prognosticul și tratamentul leziunilor sportive și

semnificația înțelegerii opțiunilor de anatomie,

biomecanică și tratament chirurgical.



SCOPUL CAMPANIEI 

Creșterea nivelului de conștientizare

asupra rolului radiologiei în cadrul

unor îngrijiri de sănătate sigure,

precum și pentru a îmbunătății

înțelegerea rolului pe care medicii

radiologi și tehnicienii îl joacă în

cadrul procesului de acordare a

îngrijirilor de sănătate.



OBIECTIVUL GENERAL AL  

CAMPANIEI

 Creşterea nivelului de informare a 

populaţiei cu privire la rolul radiologiei şi a 

imagisticii în cadrul unor îngrijiri  de 

sănătate sigure, precum şi îmbunătăţirea 

înţelegerii poziţiei pe care medicii şi 

tehnicienii radiologi îl ocupă în procesul de 

acordare a îngrijirilor de sănătate.



PERIOADA DE DERULARE

8 noiembrie 2019



Sloganul campaniei mondiale:

„Să sărbătorim împreună!”

Sloganul campaniei naţionale:

“Imagistica sportivă – o mână 
întinsă noilor recorduri!”



MESAJ CHEIE

Imagistica sportivă – o şansă în plus 

sportului!



GRUPURILE ŢINTĂ

o Grupuri cu risc 

crescut – sportivi de 

diferite discipline

o Populaţia generală



PENTRU D.S.P.-URILE JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

PRIN COMPARTIMENTELE DE  EVALUARE ŞI PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII

 În raport cu locul de desfăşurare:

 La nivel stradal

 Afişarea şi distribuirea de materiale informative:

“ZIUA INTERNAŢIONALA A RADIOLOGIEI 2019-

IMAGISTICA SPORTIVA ”(poster A3)

“ CT- 10 reguli de aur” (pliant 4 feţe )

Infografic

 Prezentarea conţinutului materialelor informative

PROPUNERI DE ACTIVITĂŢI



PROPUNERI DE ACTIVITĂŢI

La nivel instituţional

A. Cabinete medicale sportive
Afişarea materialelor informative şi explicarea 

conţinutului

B. Unităţi de învăţământ de specialitate (licee 
sportive)

Afişare postere: 

Distribuirea de materiale informative la nivelul cabinetelor 
medicale şcolare – 1 poster, 1 pliant, – 1 infografic

Susţinerea de lecţii la clase având ca şi conţinut tematic 
materialale informative promovate în campanie.



PROPUNERI DE ACTIVITĂŢI

C. Instituţii locale

Consilii judeţene, primării,DSP-uri judeţene, unităţi 

economice, farmacii etc.

 Promovarea activităţilor specifice

 Afişare materiale informative



PARTENERI

 Universităţi de Medicină şi Farmacie

 Secţii de Asistenţă Socială din Universităţi

 Organizaţii ale  Studenţilor Medicinişti

 Organizaţii ale Studenţilor Farmacişti

 Organizaţii de voluntari



PARTENERI LA NIVEL JUDEŢEAN

 Consilii judeţene, primării

Facilitarea afişării posterelor

Susţinerea campaniei prin amplasarea punctelor de distribuire 

a materialor informative

 Direcţii de Sănătate Publică Judeţene

Stabilirea  logisticii evenimentului 8 noiembrie 2019 sub 

aspectul 

distribuirii acţiunilor în timp şi spaţiu

Stabilirea parteneriatelor

Coordonarea tuturor activităţilor specifice

 Inspectoratele  şcolare judeţene

Facilitarea desfăşurării activităţilor în liceele cu profil sportiv

Susţinerea campaniei distribuire de materiale informative şi a 

discuţiilor în raport cu materialele informative



PARTENERI LA NIVEL JUDEŢEAN

 Cabinetele medicale de familie

Facilitarea afişării posterelor şi discuţii individuale cu 

beneficiarii ţintă în baza conţinutului materialelor

 Cabinetele medicale sportive

Facilitarea afişării posterelor şi discuţii individuale cu 

sportivi în baza conţinutului materialelor



OBSTACOLE IDENTIFICATE 

Se vor preciza în raport cu informaţiile 

transmise de DSP-urile judeţene

BUGET ESTIMAT

Se va preciza după sumarea bugetelor 

estimate de către DSP-urile judeţene 



INDICATORI DE MONITORIZARE

 Indicatori fizici: 
 Număr postere afişate 

 Număr conferinţe, simpozioane, ateliere de lucru

 Număr persoane care au beneficiat de informaţii specifice

 Indicatori de efiecienţă
 cost mediu / material informativ

 număr beneficiari

 numar parteneriate



TERMEN DE RAPORTARE

Judeţ Activităţi 

realizate 

(enumerare)

Parteneri 

de 

campanie
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re)

Număr materiale IEC 

(nr. de exemplare 

pentru fiecare tip de 

pliant, poster, etc.) 

utilizate

Bugetul alocat 

campaniei IEC 

(RON) – sursa 

de finanţare 

PNV
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beneficiari 

din grupul 
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Total ***

 20.06.2019

Tabel de raportare

** vor fi listate şi alte materiale IEC în format electronic    *** se  va completa numai pentru categoria  Număr materiale IEC



INFORMAŢII DE CONTACT

 Către CRSP CLUJ: prin email: 

scolaracj@gmail.com

 şi în cc către CNEPSS

mailto:scolaracj@gmail.com

