
Primul Ajutor 
Lanțul Supraviețuirii 

Evaluarea conștienței se face  

folosind  metoda PAS:  Privește, 

Ascultă, Simte  

Compresiile și respirațiile se  fac în 

raport de 30:2 la adult și copii 15:2 

pentru bebeluși! 

Siguranța salvatorului!  
Trebuie limitat numărul  
victimelor și  îndepărtate 

pericolele, dacă este 
posibil! 

Asigură-te că ai înțeles  
poziția laterală de  

siguranță! 

POCU/138/4/1/113907 - AUGUSTIN  
ABORDARE INTEGRATĂ  PENTRU ȘANSE EGALE  ȘI PROSPERITATE 

Proiect Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020 

Activitate din cadrul SA6.5. Organizarea unor campanii de informare și conștientizare referitoare  la 

„Planificare familială”, „Igiena și apă potabilă”, „Protecția copilului” și „Separarea copilului de familia sa” 

Contactează-ne la Centrul Comunitar Integrat Augustin: 0735 098  996 
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Consultații de planificare familială 

Supravegherea și depistarea  
bolilor infecțioase 

În cadrul cabinetului medical poți: 

�Afla cum te poți proteja de bolile 
infecțioase 

�Primi sfaturi și produse legate de igienă 

�Fi consultat atât tu cât și copilul tău în 
cazul în care suferiți de o boală infecțioasă 

Consultații de bază gravide 

Servicii de prevenție Analize medicale 

Poți beneficia  de: 
�Analizele uzuale:  
�Hemoleugograma completă,  VSH, evaluarea 

coagulării, etc 
�Biochimie: TGO, TGP, Colesterol, Creatinina, 

Fier,Glicemie, Trigliceride,etc  
�Examen complet de urina 
�Analize pentru evaluarea funcției glandei 

tiroide(TSH, ft4) 
�Analiza pentru evaluarea prostatei la bărbat  

(PSA) 
�Markeri tumorali (CA15-3, CA19-9, CA72-4) 
�Markeri virali infecțioși (Anti-HIV 1, 2; HSV,  

Mycoplasma pneumoniae) 
�Evaluare SCOR ROMA (pentru cancerul la sân) 
�Evaluare Profil Torch complet (necesar în  

sarcină) 

Activități de suport 

Servicii medicale pentru situațiile 
de urgență 

AUGUSTIN - ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE 
POCU/138/4/1/113907 

Echipa CRFPS Pro Vocație oferă în cadrul 
CENTRULUI  COMUNITAR  INTEGRAT AUGUSTIN 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

•Discută cu medicul cele mai bune 
opțiuni pentru tine și familia ta 
privind metodele contraceptive. 

•Poți afla cum se previn bolile 
cronice sau complicațiile lor 

•Poți primi sfaturi  în  vederea 
renunțării la fumat sau a  
consumului de alcool și  
menținerii unui stil de viață 
sănătos 

 

•Dacă te-ai rănit 
•Dacă ai vreo boală instalată  

recent  
•Dacă ai pățit un accident minor   
•Dacă, din diferite motive, 

copilul tău se simte rău poți să 
te adresezi cabinetului medical 
din Centrul Comunitar Integrat 
Augustin. 

•Eliberarea certificatului constatator  
al decesului (cu excepția situațiilor  de 
suspiciune care necesită  expertiză 
medico-legală,conform prevederilor 
legale) 

Contactează-ne la Centrul Comunitar Integrat Augustin:  0735 098  996 

 

În cadrul centrului comunitar 
integrat, poți  beneficia de: 

�Trimitere pentru analize de  
laborator necesare în sarcină   

�Evaluare medicală pe  parcursul 
sarcinii 

�Răspunsuri la întrebările tale  
despre sarcină. alăptare și  îngrijirea 
bebelușului tău 
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