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Descriere sumară a proiectului 

Campanie de informare și conștientizare la nivel național a populației despre 
efectele fibrilației atriale și implicit a riscului apariției accidentelor vasculare 

cerebrale – Schimbă Ritmul. 

 Campanie publică desfășurată în Municipiul Iași, 16 – 21 octombrie 2018 

 

 Asociația Națională pentru Protecția Pacienților, continuă în acest an un proiect 
amplu de informare și conștientizare la nivel național a populației despre efectele 
fibrilației atriale și, implicit, a riscului apariției accidentelor vasculare cerebrale – 
Schimbă Ritmul - 2018.  

Alături de noi sunt, ca și în edițiile anterioare ale campaniei din 2013- 2014, 
Societatea Română de Cardiologie, Societatea de Neurologie din România și 
Societatea Națională de Medicina Familiei. 

 Concret, campania constă într-o serie de instrumente și materiale de comunicare 
online și ofline, întâlniri cu presa și mese rotunde cu specialiști, evenimente publice de 
informare pentru publicul larg. După organizarea, în anii 2013-2014 la București, 
Timișoara și Cluj Napoca, în parteneriat cu Institutele de Boli Cardiovasculare regionale și 
DSP-urile județene, dorim să organizăm un astfel de eveniment educativ și în Iași, în 
parteneriat cu Institutul de Boli Cardiovasculare „Profesor Doctor George I. M. 
Georgescu” Iași. 

În cadrul evenimentului se vor efectua o serie de investigații medicale în limitele 
scopului educativ (consultație clinică cardiologică, măsurarea tensiunii arteriale, 
electrocardiogramă), precum și discuții educative, de informare și conștientizare privind 
riscurile pacienților cu fibrilație atrială. Ulterior, după caz, persoanele suspectate de a 
avea risc de fibrilație atrială sau de accident vascular  cerebral (AVC) ischemic secundar 
fibrilației atriale să fie indrumați să meargă la medicul de familie pentru a beneficia de 
investigații medicale precizatoare.  

 Evenimentul presupune montarea, în perioada 17 – 21 octombrie 2018, a două 
corturi de tip profesional, de culoare albă, cu suprafața de 9mp fiecare (18mp suprafața 
totală), amplasate alaturat la intrarea în Parcul Copou din oraș și organizarea unei 
conferințe de presă  în incinta Institutului de Boli Cardiovasculare Iași. Propunem intrarea 
din Bulevardul Carol I, vis-à-vis de Institutul de Boli Cardiovasculare. 

 În corturi vor fi montate paturi de consultații, mese, scaune, aparatură medicală 
(tensiometre, pulsoximetre și electrocardiograf) și un cântar pentru a stabili IMC. Cortul în 
care se vor efectua consultații va fi ermetic, iar temperatura va fi de minim 22 de grade 
Celsius. În acest cort vor fi două paturi de consultații, 2 mese + 2 scaune pentru medici și 
o masă și un scaun pentru asistentul medical care efectuează electrocardiograma. Între 
paturi va exista o perdea separatoare. 

 În cadrul spațiului alocat va fi prezentă o echipă formată din voluntari astfel:  

 doi medici rezidenți sau specilisti cardiologi – din Institut; 

 o asistentă medicală generalistă grad principal – din Institut; 

 minim 3 voluntari - asistente medicale generaliste, inclusiv elevi/eleve anul 3 din 
cadrul școlilor postliceale, specialitatea AMG; 

 doi voluntari pentru relații cu publicul, din ANPP; 
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 un coordonator al evenimentului, din ANPP. 

Din experiența anterioară estimăm că în jur de 50- 90 de persoane vor vizita zilnic 
corturile, iar o parte dintre acestea (40-55) vor putea beneficia de consultații cu scop 
educativ. 

Programul de lucru la corturi va fi: 

1. Miercuri, 17 octombrie, intervalul orar 14:00 – 18:00 = 4 ore; 
2. Joi, 18 octombrie, intervalul orar 13:00 – 18:00 = 5 ore; 

3. Vineri, 19 octombrie, intervalul orar 12:00 – 18:00 = 6 ore; 
4. Sâmbătă, 20 octombrie, intervalul orar 12:00 – 18:00 = 6 ore; 
5. Duminică, 21 octombrie, intervalul orar 11:00–18:00 = 7 ore. 

Activitatea de voluntariat zilnică poate fi prelungită la sfârșitul programului, în funcție de 
solicitările publicului, dar nu mai mult de o oră. 

Personalul care desfășoară activitatea pe întreaga perioadă zilnică stabilită va 
beneficia de un prânz prin servicii de catering (cu alegerea meniului), precum și de apă 
minerală, ceai, cafea, fructe, pe toată perioada de lucru. Ora prânzului va fi ora 14:00 - 
14:30. 

Pentru activitatea în regim de voluntariat se vor întocmi contracte de voluntariat, în 
conformitate cu prevederile legale, și se vor elibera Certificate de participare ca voluntar. 

 

 

Întocmit, 


