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COMUNICAT 

 

 În baza Acordului de parteneriat încheiat între Asociația Ofițerilor în Rezervă din România 
(AORR) și Asociația O Singură Inimă (AOSI), dar mai ales datorită faptului că s-a înțeles importanța 
și utilitatea proiectului AOSI, AORR s-a alăturat efortului acesteia de a organiza și desfășura o 
”Caravană itinerantă” compusă din specialiști și voluntari, în unele județe din România și în 
Republica Moldova. 

 Potrivit scopului și obiectivelor AOSI, proiectul își propune să participe la evaluarea stării 
generale de sănătate din punct de vedere cardiovascular din zonele vizate, la depistarea preventivă a 
unor disfuncționalități cardio, la sprijinirea persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare cronice și la 
creșterea calității vieții lor, precum și a membrilor familiilor acestora, prin: 

- testarea funcțiilor vitale (tensiune, ritm cardiac, glicemie) ale locuitorilor din localitățile 
stabilite și transmiterea lor medicilor de familie și specialiștilor voluntari participanți; 

- depistarea factorilor cotidieni de stres și alimentari nocivi dominanți în zonă;  
- evaluarea calității serviciilor medicale locale și capacitatea lor de a face față nevoilor; 
- promovarea telemedicinei ca soluție de îmbunătățire și extindere a serviciilor medicale; 
- organizarea de expoziții cu tehnica medicală utilizată în telemedicină și demonstrații de 

utilizare în direct (aparate telemedicină: tensiometre, ecografe wifi, electrocardiografe wifi, 
pulsoximetre, glucometre, aparate multitest, holtere, centrale de supraveghere, dispecer, 
aparate biorezonanță etc); 

- prezentarea și promovarea proiectelor AOSI și atragerea de noi voluntari care să sprijine 
acțiunile AOSI în plan local. 

 Grupurile țintă vizate de acest proiect sunt persoanele cu afecțiuni cardiace, dar nu numai, din 
zonele defavorizate, izolate sau lipsite de suficientă asistență sanitară din județele de pe traseul 
Caravanei, cu o focalizare specială pe membrii și familiile asociațiilor partenere, inclusiv rezerviștii 
din cadrul AORR, ai Asociației Naționale a Veteranilor din Războiul de Independență și ai Asociației 
Veteranilor și Rezerviștilor din R. Moldova, parteneri ai AORR. 

 Rezultatele acțiunilor vor face obiectul unor analize statistice și vor fi aduse la cunoștința 
medicilor de familie și organelor locale competente, precum și factorilor de conducere din M.Ap.N., 
care au aprobat și sprijinit această inițiativă. 

 AORR participă la acest proiect cu reprezentanți din sucursalele Arad, Timișoara,  Dolj, 
Dâmbovița , Brăila/Galați și Sibiu.. Pe această cale, președintele AORR, Gl.lt.(ret) Virgil Bălăceanu și 
Consiliul Director AORR aduce mulțumiri membrilor săi direct implicați și face un apel și către 
celelalte filiale de a se angaja în sprijinirea AOSI și în alte proiecte similare.  

 Ca o mențiune specială, transmitem felicitările noastre pentru această inițiativă domnului Prof. 
Laurențiu Olan, președintele AOSI și în particular domnului col. (ret) Constantin Bădiță, 
vicepreședintele AOSI, care au gândit și pus în aplicare această acțiune. 
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 Urăm succes deplin proiectului și ne exprimăm convingerea că acțiunea va contribui la 
cunoașterea și îmbunătățirea stării generale de sănătate a populației din zonele vizate, precum și la o 
mai bună înțelegere a nevoii de prevenție și a beneficiilor pe care telemedicina și tehnologia modernă 
le poate aduce demersului medical. 

 

În numele Consiliului Director al AORR, 
 
Președinte 

General locotenent (ret) 
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