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Rețea comună pentru managementul bolilor cardiovasculare  în regiunea transfrontalieră 

România – Republica Moldova 

INTRODUCERE

Bolile cardiovasculare cuprind o serie de afecțiuni care pot interesa diverse segmente sau întreg 

aparatul cardiovascular, generând o funcționare deficitară și includ probleme în cea mai mare parte 

legate de ateroscleroză. Ateroscleroza este o tulburare care se dezvoltă din cauza plăcilor de 

aterom care se depun pe vasele de sânge, le îngustează calibrul, împiedicând astfel sângele să 

circule normal putând determina infarctul sau accidentul vascular, afectând organe precum inima, 

creierul, rinichii, ochii, etc.

Organizația Mondială a Sănătății atenționează asupra incidenței crescute a bolilor cardiovasculare 

în lume, afirmând că trei sferturi dintre decesele datorate infarctului și atacurilor cerebrale au loc în 

țările cu venituri medii și mici, unde este necesară dezvoltarea unor strategii eficiente de prevenție 

în rândul populației generale. 

Manualul de față își propune să consolideze managementul patologiilor cardiovasculare (CVD) în 

regiunea transfrontalieră, România - Republica Moldova, respectiv județele Iași și Ungheni, prin 

dezvoltarea cunoștințelor și abilităților asistenților medicali din medicina primară în abordarea 

bolilor cardiovasculare, fiind o verigă importantă a echipei medicale în interacțiunea cu populația 

din comunitate. Tulburările din domeniul patologiei cardiovasculare sunt tratate din perspectiva 

intervențiilor asistentului medical din medicina primară în domeniul detectării, intervenției precoce 

și a monitorizării continue a pacienților cu risc, dar și al preîntâmpinării complicațiilor în cazul celor 

cu diagnostic de boală cardiovasculară.

 

Alături de celelalte rezultate ale proiectului Rețea comună pentru managementul bolilor 

cardiovasculare  în regiunea transfrontalieră România – Republica Moldova, 

CARDIOSCOPE, prin dezvoltarea cunoștințelor și abilităților necesare activității specifice de 

prevenție a asistenților medicali din medicina de familie, va contribui la reducerea costurilor de 

asistență medicală prin participarea activă a întregii echipe medicale în parteneriat cu pacientul la 

implementarea unor acțiuni de screening și monitorizare pentru reducerea riscului de boală 

cardiovasculară – prevenire, diagnostic și tratament. 
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GRUP ȚINTĂ

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

SETAREA OBIECTIVELOR

Grupul țintă este reprezentat de asistenți medicali care își desfășoară activitatea în cabinete de 

medicină primară din regiunea transfrontalieră din România - Republica Moldova, respectiv 

județele Iași și Ungheni.

Scopul cursului este de a crea, prin modulele de instruire teoretică și practică oferite, contextul 

asumării de către aceștia a unui rol activ în echipa medicală implicată în activitățile de detectare 

precoce, prevenire și tratament al bolilor cardiovasculare. 

Îngrijirea primară în bolile cardiovasculare. Curs pentru asistenții medicali este alcătuit din patru 

module și unități de învățare. Acest curriculum alocă 12 de ore de învățare distribuite pe cele 

patru unități principale ale rezultatelor învățării. Sunt incluse ore  de teorie, sesiuni de predare 

directă, practică, studiu individual, studii de caz și evaluare după cum este menționat în tabelul 

de mai jos.

Activități de învățare                                                                                          teorie      

 

practică         total

 

Evaluare inițială

 

15`

 

0

 

15`

 

1.

 

Factorii de risc cardiovascular

 

1

 

0

 

1

 

2.

 

Detectarea precoce și prevenția bolilor cardiovasculare

 

1

 

1

 

2

 

3.

 

Îngrijirile  acordate de asistentul medical în patologia cardiovasculară în 
medicina primară

 

2

 

3h30

 

5h30’

 

4.

 

Conduita în urgențele cardiovasculare

 

1h30’

 

30’

 

2

 

5.

 

Scenarii/simulare

 

0

 

1

 

1

 

        

Evaluarea finală

 

15’

 

0

 

30’

 

TOTAL ORE

 

6

 

6

 

12

 

   
12 ORE
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Rețea comună pentru managementul bolilor cardiovasculare  în regiunea transfrontalieră 

România – Republica Moldova 

Evaluarea inițială

Obiectiv și  metodă:

Evaluarea nivelului de cunoștințe al asistenților medicali din 

medicina primară în domeniul bolilor cardiovasculare prin 

utilizarea chestionarului tip grilă.

Timp alocat: 15'

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE – SUMAR

Numărul și titlul unității:

Modulul 1. Factorii de risc cardiovascular

Obiectiv: Să furnizeze asistenților medicali din medicina primară cunoștințele, aptitudinile și 

competențele necesare pentru a putea identifica și recunoaște cât mai timpuriu factorii de risc 

cardiovascular. 

Metode: prezentări.

Resurse/materiale: Video proiector, hârtie, prezentări power-point, pix, foi.

1.Principalii factori de risc

1.1. Factori de risc modificabili: 

1.1.1. Nivelul crescut al colesterolului

1.1.2. HTA

1.1.3. Obezitatea

1.1.4. Inactivitatea fizică

1.1.5. Fumatul

1.1.6. Obiceiuri alimentare nesănătoase

1.1.7. Diabetul zaharat

1.1.8. Factori psihosociali

1.1.9. Statut socioeconomic

1.2. Factori de risc nemodificabili

1.2.1. Istoricul de familie

1.2.2. Vârsta

1.2.3. Genul 

1.2.4. Etnia

Conținut:
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REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII

Cunoștințe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor: 

 enumera factorii de risc cardiovascular modificabili, nemodificabili și comuni 

nemodificabili;

 descrie efectele factorilor de risc asupra aparatului cardiovascular

Aptitudini – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor putea să:

 identifice factorii de risc cardiovascular;

 clasifice factorii de risc cardiovascular;

 diferențieze factorii de risc modificabili de cei nemidificabili

Competențe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor fi capabili să:

 consilieze pacienții pentru identificarea factorilor de risc cardiovascular; 

 ghideze  pacienții/aparținătorii în privința reducerii expunerii la factorii de risc 

cardiovascular;

Ore de studiu aferente unității de învățare: ore de predare directă = 1; ore de practică = 0

Număr total de ore de învățare: 1 

Unitatea de învățare va fi livrată prin:

discuții  

prezentări 

Modulul 2. Detectarea precoce și prevenția bolilor 
cardiovasculare

Obiectiv: Să furnizeze asistenților medicali din medicina primară cunoștințele, aptitudinile și 

competențele necesare pentru a informa, consilia și monitoriza pacienții cu privire la măsurile de 

detecție timpurie și prevenție a bolilor cardiovasculare.

Metode: prezentări, discuții de grup, jocuri de rol. 

Resurse/materiale: Videoproiector, hârtie, prezentări PowerPoint, pix, foi.
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Rețea comună pentru managementul bolilor cardiovasculare  în regiunea transfrontalieră 

România – Republica Moldova 

2.1. Educația pentru sănătate în bolile 

cardiovasculare

2.2. Prevenția în  bolile cardiovasculare

   - estimarea riscului cardiovascular 

   - prevenția primordială, primară, secundară 

și terțiară

2.3. Intervențiile asistentului medical în 

detecția precoce și prevenirea bolilor 

cardiovasculare în medicina primară

2.3.1. Principii ale intervenției în activitatea de 

prevenție

2.3.2. Intervențiile asistentului medical în 

prevenția bolilor cardiovasculare

a. Intervenții generale (la cabinetul medical) 

ale asistentului de medicină primară

b. Consilierea individuală și de grup pentru un 

stil de viață sănătos

               -promovarea unui stil de alimentație 

sănătos: consilierea la nivel de grup și la nivel 

individual

               - promovarea unei vieți active: 

consilierea la nivel de grup și individual

               - prevenirea obezității: consilierea la 

nivel individual și de grup

               - promovarea unei vieți fără fumat: 

consilierea la nivel individual și de grup

c. Screening-ul pentru bolile cardiovasculare 

Conținut:

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII

Cunoștințe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor:

 descrie principiile educației pentru sănătate în bolile cardiovasculare;

 defini specificul  prevenției primare, secundare și terțiare în bolile cardiovasculare;

 enumera metode de intervenție asupra factorilor de risc cardiovascular modificabili;

Aptitudini – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor putea să:

 realizeze planuri de prevenție primară; 

 realizeze planuri individuale de consiliere pentru prevenția bolilor cardiovasculare

 să realizeze educație pentru autoîngrijire;

 planifice modalități de monitorizare a factorilor de risc cardiovascular identificați la 

pacienți;
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Competențe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor fi capabili să:

 să realizeze screening-ul pentru bolile cardiovasculare;

 consilieze pacienții pentru prevenția bolilor cardiovasculare;

 monitorizeze pacienții la risc conform planului individual stabilit împreună cu pacientul;

 evalueze continuu planul de reducere a riscului stabilit împreună cu pacientul;

 refere pacientul la specialist atunci când este nevoie. 

Ore de studiu aferente unității de învățare: ore de predare directă = 1; ore de practică = 1

Număr total de ore de învățare: 2 

Unitatea de învățare va fi livrată prin: discuții; prezentări; grupuri de lucru; joc de rol 

Modulul 3. Îngrijirile acordate de asistentul medical în patologia 
cardiovasculară în medicina primară

Obiectiv: Să furnizeze asistenților medicali din medicina primară cunoștințele, aptitudinile și 

competențele necesare pentru a putea identifica și monitoriza eficient semnele și simptomele 

bolilor cardiovasculare și a preveni apariția complicațiilor 

Metode: Prezentări, discuții de grup, studii de caz, vizualizare filme

Resurse/materiale: Videoproiector, hârtie, prezentări PowerPoint, pix, foi, resurse materiale 

naționale.

Conținut:

3.1. Hipertensiunea arterială

Clasificarea HTA în funcție de valorile TA

Semnele și simptomele în HTA

Complicațiile în HTA

Îngrijirile acordate de asistentul medical în 

HTA în medicina primară

3.2. Tulburările de ritm cardiac

a. Tahicardia sinusală

b. Bradicardia sinusală

c. Extrasistolele

d. Tahicardia paroxistică

e. Fibrilația atrială

f. Flutterul atrial

g. Fibrilația și flutterul ventricular

h. Fibrilația ventriculară

3.3. Tulburările de conducere

https://cardioscope.eu
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a. Tulburări de conducere atrioventriculare

b. Tulburări de conducere intraventriculare

Îngrijirile acordate de asistentul medical în 

tulburările de ritm și conducere în medicina 

primară

3.4. Valvulopatii      

      Stenoza mitrală

      Insuficiența mitrală

     Stenoza aortică

     Insuficiența aortică

     Stenoza tricuspidiană

     Insuficiența tricuspidiană

Îngrijirile acordate de asistentul medical în 

valvulopatii în medicină primară

3.5.  Insuficiența cardiacă 

     Clasificarea funcțională NYHA

     Insuficiența cardiacă stângă

     Insuficiența cardiacă dreaptă

     Insuficiența cardiacă globală

Îngrijirile acordate de asistentul medical în 

insuficiența cardiacă în medicina primară

3. 6. Cardiopatia ischemică

     Angina pectorală

     Infarctul de miocard

     Îngrijirile acordate de asistentul medical în 

angina pectorală și IM în medicina primară

3.7.  Endocardite

     Endocardita abacteriană (reumatismală)

     Endocarditele bacteriene

 Îngrijirile acordate de asistentul medical în 

endocardite în medicina primară

3.8. Pericardite

     Pericardita acută

     Pericardita acută uscată

     Pericardita acută exudativă sau lichidiană

     Pericardita cronică constrictivă

Îngrijirile acordate de asistentul medical în 

pericardite în medicină primară

3.9. Malformații congenitale cardiace

     Cardiopatii cianogene

     Cardiopatii necianogene

     Cardiopatii congenitale obstructive – 

coarctația aortei

Îngrijirile acordate de asistentul medical în 

boli (malformații) congenitale în medicina 

primară

3.10 Patologia arterelor și venelor

Principalele arteriopatii

     Sindromul de ischemie periferică acută

     Sindromul de ischemie periferică cronică

Patologia venelor

     Bolile venelor     

     Varicele

     Tromboza venoasă profundă

     Tromboflebitele superficiale

     Sindromul de insuficiență venoasă cronică

Îngrijirile acordate de asistentul medical în 

patologia arterelor și venelor în medicina 

primară

Rețea comună pentru managementul bolilor cardiovasculare  în regiunea transfrontalieră 

România – Republica Moldova 
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Cunoștințe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor:

 cunoaște semnele și simptomele patologiilor cardiace frecvente; 

 descrie îngrijirile acordate de asistentul medical din medicina primară în patologiile 

cardiace frecvente;

 enunța mijloacele de autoîngrijire pentru pacient în patologia cardiacă menționată; 

Aptitudini – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor putea să:

 interpreteze și diferențieze semnele și simptomele patologiilor cardiace frecvente;

 planifice îngrijirile specifice patologiilor cardiace frecvente;

 să evalueze îngrijirile acordate pacienților cu boli cardiovasculare;

Competențe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor fi capabili să:

 supravegheze și monitorizeze pacienții în vederea recunoașterii semnelor și 

simptomelor bolilor cardiovasculare frecvente;

  planifice împreună cu pacientul activități de automonitorizare și autoîngrijire la 

domiciliu;

Ore de studiu aferente unității de învățare: ore de predare directă = 2; ore de practică = 3h30' 

Număr total de ore de învățare: 5h30'

Unitatea de învățare va fi livrată prin: discuții; prezentări; lucru în grup; studii de caz

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII

Modulul 4. Conduita în urgențele cardiovasculare

Obiectiv:  Să ofere asistenților medicali din medicina primară cunoștințele, aptitudinile și 

competențele necesare pentru a putea interveni eficient în situația de urgență cardiovasculară.

Metode: prezentări, vizionare film, exercițiu de grup, studii de caz. 

Resurse/ materiale: videoproiector, hârtie, prezentări PowerPoint

Principalele urgențe cardiovasculare

- urgențe hipertensive – principii de tratament

- tulburări de ritm și de conducere – principii 

de tratament

- infarctul miocardic – principii de tratament 

- edemul pulmonar acut – principii de 

tratament

- tamponada cardiacă – principii de tratament 

în urgență

Conținut:

https://cardioscope.eu
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Cunoștințe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor putea să: 

 cunoască urgențele cardiovasculare;

 cunoască principiile de tratament în urgențe cardiovasculare;

Aptitudini – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor putea să:

 evalueze starea de urgență cardiovasculară;

 aplice îngrjirile necesare;

 evalueze rezultatul îngrijirilor acordate;

Competențe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor fi capabili să:

 recunoască urgența cardiovasculară;

 intervină eficient în urgențe cardiovasculare;

Ore de studiu aferente unității de învățare: ore de predare directă = 1,30'; ore de practică = 30'

Număr total de ore de învățare: 2

Unitatea de învățare va fi livrată prin: discuții; practică; prezentări; grupuri de lucru

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII

SCENARII/SIMULĂRI

Obiectiv: Să furnizeze asistenților medicali din medicina primară posibilitatea de exersare a 

cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor de prevenție și îngrijiri în bolile cardiovasculare prin 

dezvoltarea contextelor de implementare a cunoștințelor teoretice și dezvoltarea judecății clinice 

prin participarea la simulări ale unor situații de îngrijire și prevenție a pacienților diagnosticați sau 

susceptibili de a dezvolta afecțiuni cardiovasculare. 

Resurse: multimedia, fișe de lucru (scenarii), hârtie, pixuri, materiale necesare conform 

scenariilor

Conținut: Simulare

    Scenariu îngrijiri în angina pectorală

    Scenariu factori de risc cardiovasculari

Ore de studiu aferente: ore de predare directă = 0;ore de practică = 1

Număr total de ore de învățare: 1 
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Evaluarea finală

Obiectiv și metode: Evaluarea nivelului de cunoștințe al asistenților medicali din medicina 

primară în urma parcurgerii celor patru module de teorie și practică privind Îngrijirea primară în 

bolile cardiovasculare. Curs pentru asistenții medicali se va realiza prin utilizarea chestionarului 

tip grilă.
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