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Connected for Health
- O abordare
integrată - medicală
și umanistă - a
tinerilor cu obezitate
și tulburări de
alimentație
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CONTEXT

GRUPURI ȚINTĂ

În ultimele trei decenii, ratele globale ale obezității
au fost în continuă creștere.
De cele mai multe ori obezitatea este stigmatizată,
în special în cultura modernă, obsedată de
imaginea corporală idealizată, atitudine care îi
împiedică pe tinerii cu obezitate să își facă prieteni,
să socializeze și să beneficieze de ajutor de
specialitate.

• Lectori/traineri în nutriție, dietetică, diabetologie,
psihoterapie, fizioterapie, endocrinologie, pediatrie,
comunicare;
• Rezidenți în diferite specializări (medicină generală și alte
specialități, nutriție, asistență medicală, balneo-fiziokinetoterapie) interesați în probleme legate de nutriția
pacienților, asistente medicale și personal medical implicați
în nutriția, fizioterapia, respectiv consilierea pacienților cu
obezitate și tulburări de alimentație;
• Studenți masteranzi sau studenți în stagii clinice.

Insatisfacția severă față de propriul corp, pe de o
parte, precum și preocuparea excesivă față de
forma sau greutatea corporală, pe de altă parte,
sunt factori predictivi ai dezvoltării unor tulburări
de alimentație (anorexie, bulimie). Acestea pot
afecta persoane de diferite vârste, iar debutul are
loc, de obicei, în adolescență.

OBIECTIVE
Proiectul C4H:
- oferă lectorilor/ instructorilor din învățământul
superior deprinderi, cunoștințe, metode și
modalități de predare integrată,
transdisciplinară a obezității și tulburărilor de
alimentație;
- vine în ajutorul rezidenților și studenților pentru
consolidarea cunoștințelor și deprinderilor de
abordare a tinerilor pacienți cu obezitate și
tulburări de alimentație;
- oferă specialiștilor din diferite domenii
medicale cunoștințe noi și formează deprinderi
multidisciplinare pentru managementul
eficient al acestor pacienți.

REZULTATE
Următoarele rezultate vor fi disponibile pe situl
proiectului:
• PR1 - MANUAL intitulat – Perspective culturale și
istorice asupra obezității și tulburărilor de alimentație
• PR2: PROGRAMĂ ANALITICĂ și resurse educaționale
pentru cursul: Abordare multidisciplinară a tinerilor cu
obezitate și tulburări de alimentație
• PR3: PACHET DE FORMARE AUTONOMĂ ȘI EVALUARE
ONLINE – Managementul eficient al tinerilor cu
obezitate și tulburări de alimentație

