
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 lansează 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 2SOFT/4.1/80). 

Proiectul se derulează în parteneriat cu Institutul Medico Sanitar Public Spitalul Raional Ungheni, pe o perioadă de 

15 luni (20.02.2020-19.05.2021). Bugetul total al proiectului este în valoare de 221.862 euro, din care 90% la sută în 

valoare de 199,675.8 EURO este asigurat de către UE prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și 

10% la sută în valoare de 22186,2 euro  reprezintă co-finanțarea proprie . 

CARDIOSCOPE își propune să consolideze managementul bolilor cardiovasculare (CVD) în regiunea 

transfrontalieră Iași-Ungheni prin implementarea unui cadru integrat de screening, monitorizare și terapie 

personalizată pentru populația care locuiește în județul Iași și județul Ungheni până la sfârșitul anului 2020, pentru a 

îmbunătăți prevenirea, detectarea și tratamentul CVD-urilor. 

 Activitățile care vor fi realizate includ: 

- O bază de date a bolilor cardiovasculare compusă din date medicale și parametrii pacienților investigați;  

- Achiziția de echipamente, realizarea unui model de servicii de îngrijire primară și a protocoalelor medicale 

pentru efectuarea unui management centrat pe pacient al serviciilor de îngrijire. Scopul este să răspundă mai bine 

nevoilor pacienților,  situațiilor de urgență și să îmbunătățească calitatea terapiei primare; 

- Elaborarea a 2 protocoale medicale pentru screening și 1 pentru monitorizare; 

- Conceperea unui program de formare - pentru 100 de medici din Județul Ungheni - care va include curricula 

și versiunea webinar a modulelor de cursuri dedicate creșterii cunoștințelor și competențelor;  

- Conceperea unui program de instruire pentru 200 de asistente medicale din Iași și Județul Ungheni; 



- Elaborarea unui Acord instituțional ca strategie cadru pentru guvernanță, proprietatea și utilizarea 

rezultatelor proiectului pentru îmbunătățirea gestionării bolilor cardiovasculare în regiunile în care se va derula 

proiectul; 

- O Strategie comună pentru gestionarea bolilor cardiovasculare; 

-            Un manual pentru prevenirea și detectarea precoce a bolilor cardiovasculare; 

- Realizarea unui program comun de screening și monitorizare pentru 1000 de pacienți din județul Iași și  din 

Județul Ungheni pentru depistarea precoce și terapia bolilor cardiovasculare în regiunea proiectului; 

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

specific și standardizat al CVD bazat pe metodologia de evaluare a riscurilor CVD și pe un nou model de servicii de 

asistență primară, 400 de asistente medicale care vor folosi modelul de servicii de asistență primară pentru a realiza 

programul de screening și monitorizare a CVD pentru detectarea precoce și prevenirea patologiilor cardiovasculare 

în regiunea transfrontalieră și pentru a spori accesul pacienților la servicii medicale specializate, 100 de medici  și 

200 de asistente medicale din Iași și Județul Ungheni care vor beneficia de programe de formare. 

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți obține prin e-mail la adresa comunicare@oammr-iasi.ro, pe: 

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

Twitter https://twitter.com/cardioscopeEU 

Sfârșit. 

Data: 14.05.2020 

Izabela Agavriloaie 

Manager Comunicare 

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.  

https://cardioscope.eu/
http://www.oamr-iasi.ro/
https://www.facebook.com/cardioscop.proiect
https://twitter.com/cardioscopeEU

