
 
 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Rețea comună pentru managementul bolilor cardiovasculare  în regiunea transfrontalieră România – Republica Moldova 

CARDIOSCOPE 

 

Institutul Medico Sanitar Public Spitalul Raional Ungheni Spitalul Raional Ungheni, în parteneriat cu Ordinul Asistenților Medicali 

Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Iași deruează Proiectul Rețea comună pentru managementul 

bolilor cardiovasculare în regiunea transfrontalieră România – Republica Moldova CARDIOSCOPE, finanțat de Uniunea 

Europeană prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 prin intermediul Instrumentului 

European de Vecinătate (ENI). 

Proiectul este implementat pe o perioadă de 15 luni (20.02.2020-19.05.2021). Bugetul total este de 221862 Euro.  

CARDIOSCOPE își propune să consolideze managementul bolilor cardiovasculare în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași prin 

implementarea unui cadru integrat de screening, monitorizare și terapie personalizată pentru populația care locuiește în județul 

Ungheni și județul Iași, pentru a îmbunătăți prevenirea, detectarea și tratamentul bolilor cardiovasculare. 

Rezultatele proiectului includ realizarea unor instrumene de lucru pentru profesioniști și implementarea unui proiect pilot de 

screening la care vor participa 1000 de persoane, dintre care 500 din Ungheni și 500 din Iași. De asemenea, vor fi elaborate 

programe de instruire în îngrijirea primară a bolilor cardiovasculare pentru medici și asistenți medicali. La aceste cursuri teoretice 

și practice vor fi invitați 100 de medici și 100 de asistenți medicali din Ungheni. Cursurile vor fi postate sub formă de webinar pe 

site-ul proiectului https://cardioscope.eu/ro și vor fi astfel disponibile pentru alți profesioniști din sistemul medical.  

În cele 15 luni de implementare a proiectului echipele din cele două state vor organiza 24 de evenimente – ateliere de lucru, 

workshop-uri, conferințe de presă, evenimente de diseminare – și vor colabora pentru realizarea unor instrumente de lucru care 

vor fi, de asemenea,  disponibile on line. Aceste documente includ: Metodologia de evaluare a riscurilor în bolile cardiovasculare, 

Harta riscurilor bolilor cardiovasculare în județele  Iași, România și Ungheni, Republica Moldova, Modelul de servicii în îngrijirea 

primară a bolilor cardiovasculare, Protocoale medicale standardizate pentru screeningul, tratarea și monitorizarea și bolilor 

cardiovasculare și un Ghid de prevenire și depistare precoce a bolilor cardiovasculare și Strategia Comună pentru 

Managementul bolilor cardiovasculare, care să să permită prevenirea, detectarea, monitorizarea și tratarea personalizată 

precoce a bolilor cardiovasculare. 

Beneficiarii finali vor fi cetățenii din regiunea transfrontalieră, care vor avea acces la un program de screening specific și 

standardizat al bolilor cardiovasculare bazat pe Metodologia de evaluare a riscurilor și personalul medical din ambele state, care 

https://cardioscope.eu/ro


 
 

va beneficia de un nou model de servicii de asistență primară pentru a realiza programul de screening și monitorizare pentru 

detectarea precoce și prevenirea patologiilor cardiovasculare în regiunea transfrontalieră și pentru a spori accesul pacienților la 

servicii medicale specializate. 

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți obține prin e-mail la adresa:  

proiect.cardioscope@gmail.com, srungheni@ms.md 

pe site-ul https://cardioscope.eu sau  https://www.facebook.com/cardioscop.proiect și Twitter 

https://twitter.com/cardioscopeEU 

  

Sfârșit. 

Întocmit: Andrei Alexeev 

Data: 14.08.2020 

 

 

Acest material a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.Conţinutul este doar în responsabilitatea Ordinului 

Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Iași/Institutului Medico Sanitar Public 

Spitalul Raional Ungheni şi nu poate fi considerat, în nici o circumstanță, ca reflectând poziţia  Uniunii Europene sau a 

Programului Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020.  
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