
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Rețea comună pentru managementul bolilor cardiovasculare în regiunea transfrontalieră România – 

Republica Moldova CARDIOSCOPE 

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) Filiala Iași în parteneriat 

cu Institutul Medico Sanitar Public Spitalul Raional Ungheni a demarat la începutul anului 2020 un proiect menit să contribuie la 

consolidarea managementului bolilor cardiovasculare (CVD) în regiunea transfrontalieră Iași-Ungheni. 

Proiectul se intitulează Rețea comună pentru managementul bolilor cardiovasculare în regiunea transfrontalieră România 

– Republica Moldova CARDIOSCOPE, va fi derulat pe o perioadă de 15 luni (20.02.2020-19.05.2021) și este finanțat de 

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

European de Vecinătate (ENI 2SOFT/4.1/80). 

  

Din luna februarie, de la lansarea proiectului și până în prezent:  

- au fost elaborate și puse la dispoziția cadrelor medicale (https://cardioscope.eu/ro/) Metodologia de evaluare a 

riscurilor în bolile cardiovasculare, Harta riscurilor bolilor cardiovasculare în județele  Iași, România și Ungheni, 

Republica Moldova, Protocoale medicale standardizate pentru screeningul, tratarea și monitorizarea bolilor 

cardiovasculare; 

- aproape 600 de cadre medicale din județul Iași și din Raionul Ungheni au participat la ateliere de lucru și evenimente 

de diseminare în cadrul cărora au primit informații despre bolile cardiovasculare;  

- 100 de asistenți medicali din județul Iași și 100 de medici din Raionul Ungheni au beneficiat de cursuri teoretice și 

practice despre îngrijirea primară și managementul bolilor cardiovasculare; cursurile în format webinar vor fi postate pe 

https://cardioscope.eu/ro; 

- au fost elaborate și sunt disponibile online (https://cardioscope.eu/ro/rezultat/) suporturi de curs pentru medici 

(MANAGEMENT-UL BOLILOR CARDIOVASCULARE) și pentru asistenți medicali (ÎNGRIJIREA PRIMARĂ ÎN BOLILE 

CARDIOVASCULARE).  

 

De asemenea, 500 de persoane din județul Iași și 500 din Raionul Ungheni - Republica Moldova vor fi implicate, de la sfârșitul 

lunii noiembrie, în Proiectul pilot de screening pentru detectarea bolilor cardiovasculare. Ca urmare a acestei acțiuni, se va 

realiza o Bază de date a bolilor cardiovasculare în care vor fi centralizate și prelucrate datele medicale și parametrii pacienților 

investigați, un instrument care susține depistarea precoce, monitorizarea și tratamentul personalizat al pacienților.  

Până la finalul CARDIOSCOPE, în luna mai 2021, echipele de specialiști și experți vor mai elabora un Model de servicii în 

îngrijirea primară a bolilor cardiovasculare, un Ghid de prevenire și depistare precoce a bolilor cardiovasculare și Strategia 

Comună pentru Managementul bolilor cardiovasculare, iar alți 100 de asistenți medicali din Raionul Ungheni vor urma cursul 

ÎNGRIJIREA PRIMARĂ ÎN BOLILE CARDIOVASCULARE. 

https://cardioscope.eu/ro
https://cardioscope.eu/ro/rezultat/


CARDIOSCOPE își propune, de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor publicului din cele două regiuni 

referitoare la prevenția bolilor cardiovasculare. Activitățile de prevenire, precum și scopul acțiunilor educaționale vizează 

sensibilizarea populațiilor cu privire la cele mai nocive obiceiuri și efecte comportamentale (fumat, grăsimi, alimente nocive) 

asupra stării de sănătate și, în special, corelarea acestora cu posibilitatea de a dezvolta o boală cardiovasculară. 

 

Pentru mai multe informații privind înscrierea și participarea la Programul pilot de screening urmăriți știrile postate 

pe: https://cardioscope.eu, www.oammr-iasi.ro, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/cardioscop.proiect și 

Twitter https://twitter.com/cardioscopeEU 

De asemenea, puteti solicita date suplimentare la adresa proiect.cardioscope@gmail.com 

 

Sfârșit 

Data: 19.11.2020 

Izabela Agavriloaie 

Manager Proiect 

 

 

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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