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 Filiala Iași și Institutul Medico Sanitar
Public Spitalul Raional Ungheni au finalizat implementarea Proiectului “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 s-a derulat pe o perioadă de 15 luni (20.02.2020-19.05.2021, iar bugetul total a fost de 221862 Euro.
Scopul Proiectului a fost de a consolida 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.
Datele colectate pe măsura implementării au fost prelucrate de echipa de proiect și utilizate pentru elaborarea Strategiei comune
pentru managementul bolilor cardiovasculare în județul Iași. Rețeaua CARDIOSCOPE va adera la Strategia comună pentru
managementul bolilor cardiovasculare și va participa la monitorizarea aplicării sale.
Instituțiile și organizațiile implicate în implementarea proiectului vor fi semnatarele Acordului instituțional pentru guvernanță,
proprietatea și utilizarea rezultatelor proiectului CARDIOSCOPE, și vor extinde acțiunile proiectului (protocoale medicale,
program de screening și monitorizare, program de instruire, cele mai bune practici de prevenire și detectare timpurie), asigurând
durabilitatea, transferabilitatea și replicabilitatea rezultatelor proiectului în alte regiuni.
În cele 15 luni de implementare a proiectului au fost elaborate o serie de instrumente de lucru dedicate profesioniștilor în
domeniul sanitar: Metodologia de evaluare a riscurilor în bolile cardiovasculare, Harta riscurilor bolilor cardiovasculare în județele
Iași, România și Ungheni, Republica Moldova, “Îngrijirea primară în bolile cardiovasculare. Curs pentru asistenții medicali”,
“Management-ul bolilor cardiovasculare. Curs pentru medici”, Protocoale medicale standardizate pentru screeningul, tratarea și
monitorizarea bolilor cardiovasculare un Ghid de prevenire și depistare precoce a bolilor cardiovasculare, un Modelul de servicii
în îngrijirea primară a bolilor cardiovasculare și Strategia Comună pentru Managementul bolilor cardiovasculare.
Documentele menționate au fost puse la dispoziția profesioniștilor pe site-ul proiectului, https://cardioscope.eu/ro/rezultat, astfel
încât numărul beneficiarilor să fie cât mai mare.

De asemenea, ca urmare a implementării CARDIOSCOPE, 300 de cadre medicale din Județul Iași și din Raionul Ungheni au
beneficiat direct de programe de instruire teoretică și practică în management-ul bolilor cardiovasculare și în îngrijirea primară a
bolilor cardiovasculare pentru medici și asistenți medicali. Cursurile pentru asistenți medicali și medici pot fi vizionate și sub de
formă webinar, pe site-ul proiectului: https://cardioscope.eu/ro/management-ul-bolilor-cardiovasculare-curs-pentru-medici/
https://cardioscope.eu/ro/management-ul-bolilor-cardiovasculare-curs-pentru-asistentiimedicali/
În cadrul proiectului, 1000 de persoane din Județul Iași și din Raionul Ungheni au fost incluse în Programul pilot de screening al
bolilor cardiovasculare și au primit, în urma evaluării, date privind riscurile identificate, scorul de risc și sfaturi privind adoptarea
unui stil de viață sănătos.
CARDIOSCOPE a contribuit, de asemenea, la îmbunătățirea cunoștințelor publicului din cele două regiuni referitoare la
prevenția bolilor cardiovasculare, prin intermediul Campaniei de informare “Ai grijă de inima ta!” (https://cardioscope.eu/ro/aigrija-de-inima-ta/) Pe site-ul proiectului și pe paginile dedicate de pe rețele de socializare au fost postate informații care au vizat
sensibilizarea populației cu privire la cele mai nocive obiceiuri și efecte comportamentale asupra stării de sănătate și, în special,
corelarea acestora cu posibilitatea de a dezvolta o boală cardiovasculară. Au fost distribuite și 2000 de pliante de informare.
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
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