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Definiții și noțiuni de bază 

Screeningul este examinarea inițială, aplicată „în masă”, care constă în aplicarea unui ansamblu de procedee și tehnici de investigație unei populații în 

scopul identificării prezumtive a unei boli, anomalii sau a unor factori de risc. 

 

Screeningul pleacă de la ipoteza că într-o populație există boli și bolnavi necunoscuți datorită unor nevoi neresimțite, neexprimate sau nesatisfăcute. 

Screening-ul nu are ca scop fixarea unui diagnostic ci mai degrabă identificarea persoanelor care prezintă un risc de a avea sau dobândi o anumită 

afecțiune și cărora le vor fi recomandate examinări medicale complete, ulterioare, în vederea stabilirii unui diagnostic sigur. 

În consecință, evidențiem faptul că screeningul NU ÎNLOCUIEȘTE UN CONSULT DE SPECIALITATE. 

 

Screeningul efectuat de OAMGMAMR – FILIALA IASI în cadrul proiectului Cardioscope constă în : evaluarea factorilor de risc cardiovascular prin 

completarea unei fișe specifice, împreună cu pacientul, urmată de efectuarea unui ECG (interpretat ulterior de către un medic specialist), informarea 

participanților la screening privitor la riscul cardiovascular și metodele de reducere a acestuia, precum și distribuirea de materiale informative / 

educative pe această temă, participanților. 
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Metodologia prezentă este instrumentul prin care se va desfășura procesul de selecție a grupului țintă. Selecția va fi organizată și desfășurată astfel încât să 

asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă. 

 

Selecția grupului țintă are la bază regula ”primul venit, primul servit” cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate din Metodologia de recrutare a grupului țintă. 

 

La screening vor participa 500 de pacienți din județul Iași conform condițiilor de eligibilitate ale grupului țintă. Înscrierea  în grupul țintă se va face  în ordinea 

programării telefonice. 

 

În urma înscrierii, cei care vor primi confirmarea (în funcție de numărul de locuri disponibile) vor participa la activitațile de screening pentru evaluarea riscului 

cardiovascular. 
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 Grupul ţintă al proiectului este format din 500  de persoane – pacienți cu  reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban, din județul Iași. 

 

Conform “Hărții riscului cardiovascular la nivelul județului Iași și raionului Ungheni” -  document realizat în cadrul proiectului Cardioscope - distribuția populației 

cu risc cardiovascular – la nivelul județului Iași - în funcție de reședință sau domiciliu este relativ egală pe mediu urban/ rural. Cu toate acestea, orice persoană care 

îndeplinește condițiile de vârstă enunțate în continuare și consideră ca prezintă factori de risc cardiovascular (ex: obezitate, sedentarism, dislipidemie,  consumator de 

tutun, diabet, disfuncții endocrine, hepatice, istoric familial de boli cardiovasculare) se poate înscrie pentru a participa la screening, precizand însă reședința/ domiciliul.  

Mortalitatea din boli cardiovasculare la nivelul județului, ilustrată în același document, în funcție de gen este distribuită în mod aproape egal, astfel : 46% bărbați , 56% 

femei. 

Luând în considerare Ghidul European de prevenţie a bolilor cardiovasculare în practica clinică (versiunea 2016), se recomandă evaluarea riscului cardiovascular 

la bărbații >40 de ani și femeile >50 de ani.  

În consecință, sunt așteptați să se înscrie participanți care îndeplinesc în principal criteriul vârstei enunțat mai sus, precum și prezența factorilor de risc cardiovascular. 

 

Grupul țintă 
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Grupul țintă va fi constituit prin centralizarea SMS-urilor și emailurilor de la solicitanți.  

 

Persoanele care doresc să participe la studiu vor trimite : 

 un sms cu mesajul “Doresc să particip la screening+ vârsta + localitatea de domiciliu/ cartierul din mun.Iași”, la nr. de telefon 0742133537 

Sau 

 un email cu mesajul “Doresc să particip la screening+ vârsta + +telefon+ localitatea de domiciliu/ cartierul din mun.Iași” la adresade e-mail: 

proiect.cardioscope@gmail.com 

 

Persoanele eligibile vor fi contactate telefonic, în vederea înscrierii și programării.  Orice clarificări pot fi solicitate la nr.de telefon 0742133537, în fiecare joi, în intervalul orar 

12-14. 

 

 

 

Recrutarea se va realiza cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și gen, indiferent de religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limba, categorie socială, 

convingeri, handicap, situație sau responsabilitate familială,  apartenența la o categorie defavorizata sau alte asemenea criterii care ar putea conduce la acte de discriminare 

directă sau indirectă, în conformitate cu legislația în vigoare.  

 

În urma înscrierii se va crea o bază de date cu toate persoanele interesate, în limita celor 500 de locuri disponibile, cu condiția ca acestea să respecte minimum de cerințe 

privind criteriile de eligibilitate. 

 

 

Identificarea grupului țintă 
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Crearea bazei de date și programarea pacienților pentru screening 
 

În urma înscrierii se va crea o bază de date cu toate persoanele interesate, în limita celor 500 de locuri disponibile, cu condiția ca acestea să respecte minimum de cerințe 

privind criteriile de eligibilitate. 

 

Pentru a se înscrie în baza de date, persoanele interesate trebuie să transmită următoarele informații: 

 

 date personale (nume, prenume, adresă) 

 vârsta sau data nașterii 

 Perioada disponibilă și intervalul orar când se pot prezenta la screening  

 date de contact (telefon, email) 

 

Scopul colectării acestor informații este  de  a  valida  potențialii  membri ai  grupului  țintă, precum și de a completa programările în funcție de posibilitățile pacienților de a 

participa.  O persoana se poate înscrie o singură dată. 

Selecția 

Selecția se face pe baza îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, conform regulii ”primul venit, primul servit”.  

Pentru înscriere în grupul țintă este necesară înscrierea respectând pașii anterior menționați, în limita locurilor disponibile. 


