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Pe tot parcursul anului 2018, începând chiar cu 1 ianuarie, ASSM și-a desfășurat 

intens activitatea, urmărind misiunea și obiectivele sale. 

 

Congresul pentru Studenți și Tineri Medici ”KronMed” Brașov: 

Congresul pentru Studenți și Tineri Medici – KronMed se află la prima ediție. Acest 

concept a luat naștere din dorința studenților mediciniști brașoveni de a avea o manifestare 

științifică de amploare în centrul lor universitar. 

Proiectul se adresează tuturor studenților și tinerilor medici din România, iar scopul 

acestuia este ca participanții să își prezinte rezultatele cercetării științifice, precum și să 

deprindă noțiuni teoretice și practice.  

Perioada de desfășurare: 22-25 noiembrie 2018-12-10 

Nr de participanți: 443 

Nr de organizatori: 8 

Nr de voluntari: 52 

 

Proiectul a fost finanțat de către Universitate prin concursul „Împreună pentru 

Universitate”. 
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I. Comitetul pentru Sănătate Publică (SCOPH) 

 

1. Donează sânge, fii erou! 

Un proiect ce se adresează publicului larg și constă în campanii de informare cu 

privire la importanța actului donării cu scopul de a reface stocurile de sânge ale Brașovului. 

Se desfășoară de o dată pe semestru, în ultimii ani, aceste campanii au fost sincronizate la 

nivel național. 

Public țintă: studenții, dar populația generală 

Ediția 7-11 mai: 465 donatori 

Ediția 3-7 decembrie: 605 donatori 

Nr. de voluntari: câte 40 în fiecare ediție 

 

2. Sănătate Rurală 

  Acest proiect îşi propune să dea o mână de ajutor sistemului medical din România, 

prin implicarea activă a studentilor medicinisti, medicilor rezidenți şi specialişti, precum si a 

partenerilor şi instituţiilor medicale în asigurarea de investigaţii şi consult de specialitate în 

mediul rural. 

 Public țintă: persoanele din diverse sate 

 Ediția 18-20 mai: s-au consultat 110 persoane din satul Hoghiz. – 10 medici și 9 

studenți 

 Ediția 19-21 octombrie: s-au consultat 115 persoane din satul Podu-Dâmboviței - 16 

medici și 15 studenți 

 

3. Micii Sanitari  

Proiectul urmărește promovarea diferitelor teme de educație pentru sănătate 

(Alimentație sănătoasă, Activitate și odihnă, Igienă, Anatomie și fiziologie, Prim ajutor) unui 

număr cât mai mare de copii din clasele II-IV. După predarea celor acestor teme, copiii au 

participat la un concurs local, iar apoi cei mai buni  6 copii ( câte 2 la fiecare clasă) au 

participat la concursul național. 

Public țintă: elevii claselor II-IV 
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Nr. de elevi imiplicați: 700 

Nr. de voluntari: 35 

La Concursul Național am obținut premiul I la clasa a III a și aIVa și 3 mențiuni.  

 

4. Teddy Bear Hospital 

Este un proiect adresat copiilor între 3 şi 6 ani, scopul său fiind învingerea fricii 

copiilor față de medic şi spital. Studenții la Medicină merg în grădinițe, se joacă cu copii și 

încearcă să îi familiarizeze cu ideea de medic/de spital. 

Public țintă: copii între 3 și 6 ani 

S-a desfășurat în 23-25 aprilie, la 2 grădinițe, în total 16 grupe. 

Nr. voluntari: 32 

 

5.  Alimentație sănătoasă 

Proiectul este dedicat claselor primare , având ca scop atragerea atenției asupra 

obiceiurilor alimentare vicioase și a consecințelor patologice ale acestora: diabet zaharat, 

obezitate, patologii cardio-vasculare etc. Noţiunile sunt expuse de către voluntari într-o 

manieră pliată pe categoria de vârstă respectivă. Această activitate își propune să ofere 

informații utile copiilor despre un stil de viață sănătos și o alimentație corespunzătoare. 

Public țintă: copii din clasele 0-IV 

În perioada 7.05.18-13.05.18 s-a mers la 12 clase ( clasa 0 + clasa 1). 

Nr. de voluntari: 22 

 

6. World Diabetes Day  

Scopul proiectului World Diabetes Day este de a informa populația generală despre ce 

înseamnă diabetul zaharat, precum și care sunt complicațiile acestei afecțiuni. De asemenea, 

punem accent pe urmarea tratamentului prescris de medicul specialist și pe adoptarea unui stil 

de viață sănătos. 

Public țintă: populația generală 

Pe data de 14 noiembrie 2018 au fost informate 258 de personae din mall cu privire la 

problema diabetului. 
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Nr. Voluntari: 25 

 

7. Anti HPV 

Scopul proiectului este informarea populatiei cu privire la infectia cu virusul HPV 

silegatura dintre aceasta si dezvoltarea cancerului de col uterin, cauza aparitiei 

acestora,modalitatea de transmitere de la un individ la altul si metode de prevenire si 

profilaxie. 

Public țintă: populația generală 

Pe data de 20 aprilie 2018 voluntarii au mers cu pancarte in Piața Sfatului. 

Nr. voluntari: 17 

 

8. Anti TB 

    Scopul acestui proiect este acela de a reduce morbiditatea si mortalitatea cauzata de 

tuberculoză, precum şi limitarea răspandirii infecţiei si a bolii. Toate acestea se doresc a fi 

realizate in principal prin atentionarea si informarea masiva a populatiei. Proiectul se 

desfășoară în licee, la elevii claselor IX-XII. 

Public țintă: elevii claselor IX-XII 

În perioada 23.04.-27.04.2018 s-a mers la 2 licee, in total 12 clase. 

Nr. voluntari: 14 

 

 

9.  Road Safety 

Campanie de informare a populatiei cu privire la accidentele rutiere prin realizarea 

unei simulări de accident. În acest proiect sunt implicate insitituții locale ( Poliție , Pompieri, 

SMURD), cadre medicale și studenți la Medicină. 

Public țintă: populația generală 

In data de 19.05.18 s-a realizat o simulare de accident în parcarea de la mall. 

Nr. voluntari: 15 
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10. Stop automedicației 

 Proiectul “Stop automedicației” își propune ca scop informarea populației cu privire la 

efectele tratamentului ”după ureche” și reducerea numărului de persoane care se tratează fără 

a consulta un medic în prealabil. 

Public țintă: populația generală 

În perioada 12-16 noiembrie s-a mers la 2 licee, în total 12 clase pentru a-I informa pe 

elevii claselor IX-XII și s-au împărțit 300 flyere în diferite locuri publice din Brașov 

Nr. voluntari: 15 

 

11. Smile-X 

Proiectul “Smile X – O campanie de împărțit zâmbete” își propune dezvoltarea laturii 

sociale din viața copiilor aflați în spitale. Totodată, acest proiect pune accentul atât pe 

dezvoltarea comunicării non-verbale a copiilor prin mimă, muzică, jocuri și limbajul corpului 

dezvoltând astfel interesul celor mici în aceste arii, cât și pe mai bună înțelegere a statutului 

de pacienți a copiilor de către viitorii medici. 

Public țintă: copii din spitale 

În perioada 5-6 decembrie 2018 voluntarii au mers la Spitalul de Copii, au dus 120 de 

pachețele cu dulciuri și fructe pentru copii de acolo și s-au jucat cu ei. 

Nr. de voluntari: 15 

 

II. Comitetul pentru Sănătate Reproductivă ( SCORA) 

 

1.  O candelă pentru viață 

Campanie de informare cu privire la virusul HIV/SIDA si de comemorare a victimelor 

acestuia. 

S-au aprins candele pe data de 15 mai 2018. 

Nr. voluntari: 12 
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2. SCORA EX-CHANGE  

 

 E un program unilateral de schimb pentru membrii Federației Internaționale a 

Asociațiilor Studenților Mediciniști , axat pe sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile, 

identitatea sexuală și identitatea de gen; sănătate reproductivă și maternă și alte aspecte 

conexe. Scopul acestui program este de a oferi participanților informații despre situația și 

strategiile sociale și de sănătate ale țării gazdă cu privire la aceste subiecte, precum și 

încurajarea schimbului intercultural și a discuțiilor dintre aceștia. 

 În 28-31 august au venit în România 5 studenți din Portugalia, Turcia, Italia, Egipt și 

Taiwan. 

 Nr. voluntari: 2 

 

3. Mrs.&Mrs. BREASTESTIS  

 Scopul proiectului este acela de a reduce morbiditatea și mortalitatea cauzată de 

patologia neoplazică a organelor de reproducere (sân, col uterin, testicul și prostată), prin 

creșterea gradului de conștientizare și informare atât a studenților mediciniști, cât și a 

publicului larg în raport cu importanța prevenției și a detectării precoce a neoplaziilor.  

 Grup țintă: populația generală. 

 Pe data de 11.11.2018 a ajutat la informarea unui numar de 300-350 de persoane din 

mall în legătură cu patologia neoplazica a organelor reproducatoare și, implicit, asupra 

importanței screeningului și respectării indicațiilor medicului în legătură cu acesta. 

  Nr. de voluntari: 16 

    

4. Sarcina la adolescente 

Proiectul constă în informarea adolescentelor cu provire la administrarea corectă a 

vieții sexuale, metode contraceptive existente, ce înseamnă o sarcină și factorii decizionali ce 

intervin în această situație. Scopul proiectului este acela de a scădea numărul adolescentelor 

care rămân însărcinate nevoit și scăderea numărului de avorturirealizate în rândul acestora 

anual. 

Public țintă: elevii claselor IX-XII 

În perioada 13.11-23.11 .2018 s-a mers la 17 clase de liceu. 
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Nr. de voluntari: 22 

 

5. World AIDS Day 

 

 Proiectul are ca scop informarea populatiei despre HIV/SIDA, in speranta de a se 

reduce incidenta acestor boli, mai ales in randul tinerilor. 

 Perioada de desfășurare: 27.11-04.12.2018 

 În prima parte a proiectului s-a realizat o sesiune de informare cu privire la infectia 

cu HIV., a 2a parte a proiectului s-a desfășurat în Piața Sfatului, s-a făcut o fundă umană 

pentru a atrage atenția populației 

 Nr. de voluntari: 22  

 

 

 III. Comitetul pentru Drepturile Omului și Pace ( SCORP) 

 

1. Alături de ei! 

Se desfășoară  de Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului (2 Aprilie) și 

reprezintă ocazia perfectă pentru ca studenții mediciniști să își arate susținerea față de 

persoanele cu autism prin participarea la marșul organizat de asociația “Copiii de cristal”. 

Nr. de voluntari: 12 

 

2. Be My Eyes  

Acest proiect își propune să ajute și să sprijine persoanele nevăzătoare. Studenții 

mediciniști învață cum să interacționeze și să îndrume o persoană cu deficit de vedere după 

direcțiile date chiar de Asociația Nevăzătorilor din România. Apoi, fiecare voluntar se 

întâlnește cu o persoană nevăzătoare și desfășoară o activitate plăcută amândurora (plimbări, 

concerte, evenimente sportive sau conferințe). 

S-a desfășurat în 14-26 mai. 

Nr. voluntari: 10 

mailto:brasovassm@gmail.com


Asociația Științifică a Studenților Mediciniști Brașoveni 

str. Bălcescu nr. 56, Brașov 

email: brasovassm@gmail.com 

web: www.assmbv.ro 

 
 

 

4. ”Malpraxis sau nu?” 

Studenții la Medicină împreună cu studenții la Drept au avut o discuție in plen pe tema 

drepturilor pacientului și malpraxis. 

S-a desfășurat pe data de 25 aprilie.  

Nr participanți: aproximativ 70 de studenți la Medicină și la Drept. 

 

5. Îngrijirea pacientului LGBT 

În cadrul acestui proiect, au fost invitați membrii ai Asociației PRISMA care au definit 

termenii de bază din vocabularul LGBT. Apoi, s-au dezbătut o serie de scenarii prin care au 

fost puse în lumină dificultățile cu care se confruntă persoanele transgender și cuplurile de 

același sex atunci când apelează la sistemul medical din România.  

S-a desfășurat pe data de 16 mai, au participat aproximativ 15 studenți. 

 

6. Campania ”Drepturile pacientului” 

Acest proiect constă informarea populației generale cu privire la drepturile pe care le 

are pacientul în sistemul medical românesc. 

S-a desfășurat pe 20 mai 2018 in mall unde au fost informate un număr de aproximativ 

140 de oameni. 

Nr. de voluntari: 9  

 

 IV. Comitetul pentru Educație Medicală (SCOME) 

 

1.  Cercul de Neuroștiințe 

Scopul acestui cerc îl reprezinta optimizarea cunoștințelor din domeniul neurologiei, 

neuroanatomiei, neurochirurgiei, neuropsihologiei omului. Au loc prezentări de cazuri clinice 

ale studenților, dar și a medicilor specializați în acest domeniu. 
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S-a desfășurat  în 30.05.2018  și au participat 25-30 de studenți. 

2. Breaking the silence  

Acest proiect are ca obiectiv învățarea limbajului mimico-gestual de către studenții 

mediciniști.  

S-a desfășurat în perioada 02.05.2018 – 09.05.2018. 

Nr. voluntari: 50  

 

3. TransMed 

Program de schimburi interuniversitare ce aparține de FASMR (Federația Asociațiilor 

Studenților în Medicină din România). Studenții merg timp de 1 săptămână într-un alt centru 

universitar. 

Ediția din primăvară: 14-20.04.2018 , am primit 28 de studenți din alte centre. Nr. 

voluntari: 16 

Ediția din toamnă: 27.10-2.11.2018, am primit 17 studenți din alte centre. Nr. 

voluntari: 16 

 

4. Cercul de cazuri clinice 

Au loc prezentări de cazuri clinice ale studenților, dar și a medicilor specializați în 

acest domeniu. 

Perioada de desfășurare: 1.10.2018- 17.02.2019 

Nr. voluntari: 3 

 

5. Tutori pentru noua generație 

Scopul programului este sprijinirea şi consilierea studenților de aul 1 ai Facultății de 

Medicină, pentru a facilita integrarea în învăţământul universitar. 

Perioada de desfășurare: 1.10.2018- 23.06.2019 
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Nr. de voluntari: 17 

 

 

V. SCOPE/SCORE 

Programele SCOPE și SCORE sunt programe educaționale care oferă posibilitatea 

studenților la Medicină de a ajunge în străinătate, pentru stagii de  practică/de cercetare.  

          În Brașov au venit din alte țări 9 studenți în Iulie și 7 studenți în August, iar din centrul 

nostru universitar au plecat în străinătate 13 studenți. 

           Nr. de voluntari: 9 

 

*Pe lângă aceste proiecte, organizația studențească s-a implicat activ în comunitatea 

academică și în activitățile facultății: Comisiile de acordare a burselor, a cazărilor în cămine, a 

taberelor de vară, a concursului de admitere și simulării acestuia, Orientation Days. 

De asemenea, organizația de studenți este permanent în strânsă legătură cu conducerea 

Facultății de Medicină și cu personalul administrativ. 

 

 

 

    Data,                                                                                                              Președinte, 

10.12.2018                                                                                             Ioan-Sabin PĂDUROIU                                                                                                               
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