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ANUNȚ 
 

CAMPANIE “ Protejează-mi vederea ” 
 

 
Primăria Comunei Florești, prin Serviciul de Asistență Socială, Medicină 

Școlară, Probleme Romi în colaborare cu ASOCIAȚIA  MUNDIA, anunță 
desfășurarea Campaniei ” Protejează-mi vederea ” programată a se derula în data de 
 07 noiembrie 2022 – 11 noiembrie 2022. 

  
 „Protejează-mi vederea ” este o campanie de prevenire a bolilor oftalmologice 

pentru copiii domiciliati pe raza administrativ teritorială a Comunei Florești care 
provin din familii defavorizate cu un risc crescut de marginalizare socială  sau cei care 
provin  din familii care se confruntă cu absența unui minim de condiții social- 
economice de viață și nu au posibilitatea accesării serviciilor  medicale oftalmologice. 
întâmpină dificultăŃi în accesarea serviciile 
medicale 

Consultațiile medicale de specialitate acordate vor avea un rol important în 
prevenirea şi tratarea cu succes a unor boli de ochi la copii, dar şi în tratarea altor 
afecțiuni oftalmologice. 

 
Acțiunea este desfășurată în parteneriat cu: Școala Gheorghe Șincai 

Florești, Liceul Teoretic Dumitru Tăuțan Florești, Școala Generală Luna de Sus și 
este o actiune destinată ajutorării copiilor vulnerabili care provin din familii cu 
domiciliul/reședința pe raza Comunei Florești și care se confruntă cu absența unui 
minim de condiții social- economice de viață. 

Principalul motiv care stă la baza acestei campanii este criza financiară care a 
afectat şi comunitatea din Floresti astfel încât s-a înregistrat o scădere dramatică a 
numărului de copii care se adreseaza cabinetelor oftalmologice din cauza incapacității  
de a achita costurile serviciilor medicale. Deasemenea, în rândul beneficiarilor de 
servicii sociale, sunt identificate tot mai multe cazuri care se confruntă cu probleme 
medicale şi care nu pot fi sprijinite prin Casa de Asigurări de Sănătate care nu acoperă 
anumite servicii  absolut necesare sau nu au personalul care să asigure aceste servicii. 



 
Asociația parteneră MUNDIA  va dota cabinetele medicale școlare  cu aparatura 

necesară, va asigura consumabile/materiale specifice precum şi personalul medical (2 
medici specialiști) pentru acordarea serviciilor medicale oftalmologice. Personalul 
medical de specialitate  va  desfăşura  activitatea în cadrul  cabinetelor medicale 
școlare din cadrul școlilor. 

Consultatiile  oftalmologice oferă potențialilor săi beneficiari ocazia de a 
beneficia de servicii complete şi complexe. Aparatura ultramodernă vine în sprijinul 
stabilirii corecte şi exacte a diagnosticelor pentru copii. 
Serviciile  medicale  oftalmologice profesionale, oferite sunt după cum urmează : 
- consultații oftalmologice, 
- prescripții oftalmologice ; 
- prezentarea unei game largi de rame şi lentile. 
 Serviciile medicale oftalmologice se vor desfășura în cadrul cabinetelor 
medicale școlare după cum urmează: 
• Cabinetul  medical  școlar din cadrul Școlii  Gheorghe  

Șincai Florești , str.Andrei Mureșanu, nr.1  
LUNI – 07 NOIEMBRIE 2022 - 
MARȚI – 08 NOIEMBRIE 2022 
MIERCURI – 09 NOIEMBRIE 2022 

Orele – 09.00- 18.00 
• Cabinetul  medical școlar din  cadrul Liceului Teoretic 

Dumitru Tăuțan, str.Carpați nr.10, 
JOI -  10 noiembrie 2022 
VINERI – 11 noiembrie 2022 

                  Orele  - 09.00 - 18.00 
 
 

 Examinarea periodică reprezintă cea mai bună metodă de prevenire a  
afecțiunilor  oculare ce pot agrava sănătatea ochilor. 

Protejarea vederii pacientului poate fi făcută încă din stadiile incipiente ale 
apariției  riscurilor, prin consultații  şi tratamente oftalmologice. 
 
REZULTATE  AŞTEPTATE 
• Acordarea de consultații medicale oftalmologice pentru copiii din categoria  
vulnerabilă, 
• Creşterea accesibilității comunității Floresti la servicii oftalmologice; 
• Creşterea gradului  de  conştientizare şi informare a populației cu privire la regulile 
minime  de igiena ochilor şi profilaxia bolilor oftalmologice; 
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