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__________ Universitatea „Ștefan cel Mare”, cu sediul în Suceava, str. Universității 
nr. 13, derulează începând cu data de 16 iunie 2020 proiectul 
„Personalized prevention tools in obesity and diabetes – a joint 
Romanian-Ukrainian programme of health education (PrePOD)”, nr. 
2SOFT/4.1 /56, co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programului Operațional Comun România-Ucraina 
2014-2020, Axa prioritară 4.1, „Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor 
de sănătate și acces la sănătate”.  
 
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, iar partenerul 
din cadrul proiectului este Universitatea Națională Precarpatică „Vasyl 
Stefanyk” din Ivano-Frankivsk, Ucraina. Bugetul total al proiectului 
este de 329.200 euro, din care 296.280 euro (90%) contribuția 
Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014 – 2020 și 
32.920 euro (10%) contribuția celor 2 parteneri, Universitatea „Ștefan 
cel Mare”, Suceava și Universitatea Națională Precarpatică „Vasyl 
Stefanyk”, Ivano-Frankivsk.  
 
Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea gradului de 
conștientizare al personalului public și medical cu privire la factorii de 
risc asociați cu excesul de greutate, obezitate și diabet prin 
screeningul la fața locului, consiliere și educație nutrițională și 
feedback personalizat asupra sănătății. Obiectivele specifice ale 
proiectului sunt: – consilierea persoanelor pentru determinarea 
riscurilor de supraponderabilitate, obezitate sau diabet. – evaluarea 
practicilor medicale actuale ale medicilor de familie și instruirea 
acestora în adoptarea unor abordări în ceea ce privește nutriția 
pacienților obezi și diabetici – intensificarea cooperării 



transfrontaliere dintre specialiști din domeniul sănătății din Romania 
și Ucraina, cu scopul de: 1) a analiza situația actuală în ceea ce 
privește rata de obezitate și diabetul de tip 2; 2) de a identifica soluții 
comune pentru prevenirea și diminuarea acestor boli; 3) de a implica 
cadrele didactice, medicale și studenții în schimburi de experiență, 
instruiri și activități de cercetare legate de activitățile propuse. 
Managerul de proiect este prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ. 
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Național Numărul de cazuri noi în Suceava, plasează județul abia pe locul cinci 
în țara noastră. 
 
Astfel, în medie, numai în ultima săptămână, au fost 12 persoane pe zi 
infectate, în condițiile în care în luna aprilie media era de 100 de 
cazuri în 24 de ore. 
Prof univ dr Mihai Damian, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava: 
Există probabil un anumit grad de imunizare și în plus, cred că a fost o 
răspândire foarte accentuată, dar localizată. 
Greșelile majore pentru situația de la Suceava ar fi fost făcute la nivel 
național. 
Prof univ dr Mihai Damian, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava: 
Dacă ai suspecți sau ai zone suspecte și tu dai răspunsurile în trei, 
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patru zile, în acele zile este îndeajuns de mult timp să răspândească 
virusul. 
Faptul că situația se îmbunătățește la Suceava este evidentă. 
Ambulatoriul de specialitate de la Spitalul Județean, unul dintre cele 
mai mari din țară, închis în urmă cu trei luni, a fost redeschis. 
Aproape toate cabinetele din ambulatoriul de specialitate al Spitalului 
Județean de Urgență de la Suceava sunt deschise, rămân totuși 
închise cabinetele de gastroenterologie, diabet, boli infecțioase și 
pneumologie. 
 
Există o regulă importantă pe care pacienții, dar și medicii trebuie să o 
respecte și anume, nu pot fi făcute mai mult de două consultații pe 
oră. 
De altfel, în acest moment nu mai există niciun angajat al spitalului 
infectat cu noul coronavirus, în condițiile în care 90% dintre medicii de 
acolo au avut coronavirus. În județul Suceava, peste 4.000 de 
persoane au fost infectate cu COVID-19. 

 


