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Liliana Pintilie
Președinte OAMGMAMR Iași

2021 a fost din nou un an pe care l-am trăit cu toții sub imperiul 

restricțiilor impuse de pandemia COVID-19. Cu toate acestea, privind 

retrospectiv, Filiala Iași a organizat ın̂ 2021 cele mai multe activități cu 

impact la nivelul comuntății și, de asemenea, a continuat să 

ım̂bunătățească și să ofere membrilor săi suport pentru dezvoltare 

profesională continuă și siguranță profesională. 

Filiala Iași, prin bunăvoința celor care au răspuns prin participare 

voluntară, a fost partener ın̂ cele două sesiuni de vaccinare organizate 

de Universitatea de Medicină și Farmacie Iași “Maratonul vaccinărilor”, acțiuni pentru care instituția de 

ın̂vățământ a transmis mulțumiri publice asistenților medicali.

Filiala Iași a elaborat și a pus la dispoziția membilor comunității Ghidul de prevenire și depistare precoce a 

bolilor cardiovasculare realizat ın̂ cadrul Proiectului Cardioscope. Documentul a fost postat pe site-ul 

proiectului și poate �i descărcat de cei interesați. Ghidul se adresează ın̂ primul rând pacienților, pe care ıî 

va ajuta să ın̂țeleagă mai bine factorii de risc pentru bolile cardiovasculare, importanța prevenției și 

posibilitatea de a-și monitoriza propria stare de sănătate.

Tot ın̂ cadrul Proiectului CARDIOSCOPE, 500 de ieșeni au bene�iciat de analize primare și de screening 

cardiovascular. Mai mult, toți participanții au primit sfaturi și informații despre factorii de risc, necesitatea 

screeningului, a respectării tratamentului și implicarea ın̂ menținerea stării de sănătate.

I�n ceea ce privește activitatea dedicată membrilor săi, Filiala Iași a continuat să ofere cursuri online 

gratuite, dar a susținut și organizarea de sesiuni webinar, mai ales ın̂ cadrul proiectelor cu fonduri 

europene. Interacțiunile online cu membrii au continuat chiar ın̂ cadrul campaniilor de informare. I�n două 

sesiuni online angajații organizației au intrat ın̂ dialog cu absolvenții instituțiilor cu pro�il sanitar, ın̂ cadrul 

Campaniei “Profesionist cu acte ın̂ regulă”, și cu asistenți medicali din străinătate, care au ım̂părtășit 

experiența confruntării cu pandemia, ın̂ cadrul Campaniei “Despre covid, de la est la vest”. 

Filiala Iași a elaborat o serie de manuale dedicate asistenților medicali și moașelor cu rol ın̂ detectarea 

timpurie a bolilor cardiovasculare. Modelul	serviciilor	în	îngrijirea	primară	a	bolilor	cardiovasculare,	Ghidul	

de	prevenire	și	depistare	precoce	a	bolilor	cardiovasculare	�iind doar două exemple. 

Ce a lipsit ın̂ 2021 a fost interacțiunea umană imediată, ın̂tâlnirile față ın̂ față, ın̂ cadrul cărora 

comunicarea poate dobândi autenticitate. Sperăm ca anul 2022 să ne aducă posibilitatea de a �i din nou, cu 

adevărat, ım̂preună. 

La mulți ani, dragi colegi!  

 

Filiala IașiFiliala IașiFiliala Iași
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I�ncepând cu 3 ianuarie 2022, avem o adresă nouă 

pentru informații privind suspendarea din calitatea de 

membru/ın̂cetarea suspendarii și retragerea din 

calitatea de membru: 

suspendare@oammr-iasi.ro.

Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenților Medicali din România pot �i 

scutiți de la plata cotizației pe perioada suspendării 

calității de membru al organizației, inclusiv ın̂ cazul 

concediului de maternitate.

Pentru a �i scutiți de la plata cotizației, membrii 

organizației trebuie să solicite, ın̂ scris, suspendarea 

temporară din calitatea de membru al �ilialei județene 

de care aparțin, ın̂ainte ca suspendarea să intre ın̂ 

vigoare. Suspendarea nu operează 

retroactiv.Documente necesare:

– Cererea datată și semnată – descarcă și completează 

CEREREA DE SUSPENDARE (format .PDF);

– Certi�icatul de membru ın̂  original;

– Decizia de la angajator privind suspendarea relațiilor 

contractuale pe perioada respectivă.

Documentele vor �i trimise, scanate, pe-email, la 

suspendare@oammr-iasi.ro după care urmează 

programarea ın̂ vederea depunerii ın̂ format �izic.

Pe durata suspendării, solicitantul:

a. Nu are dreptul de a profesa pe teritoriul României;

b. Nu are obligația de plată a cotizației;

c. Nu are obligația de realizare a creditelor EMC (dacă 

este angajat);

Absolvenții cursurilor pentru 

dezvoltarea abilităților și 

reconversie profesională organizate 

de Școala Națională de Sănătate 

Publică pot solicita Certi�icatele de 

absolvire de la sediul �ilialei. 

Documentele se eliberează 

titularilor sau pe bază de procură. 

Programul pentru transmiterea 

documentelor: orele 10-14 ın̂ 

�iecare zi.

OAMGMAMR a aprobat solicitarea 

Colegiului Dieteticienilor din 

România de a elibera avize de 

liberă practică membrilor care 

dețin un titlu o�icial de cali�icare de 

licențiat ın̂ nutriție și dietetică și 

care sunt ın̂cadrați ın̂ unități 

sanitare pe funcții de asistent 

medical, astfel ın̂cât aceștia să ıș̂i 

poată păstra, dacă doresc, calitatea 

de membru al organizației, cu toate 

drepturile și obligațiile aferente.
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Filiala Iași a Ordinului Asistenților 

Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din România 

este partener ın̂ Proiectul 

EUcare4.0,	Formare	în	domeniul	

sănătății	mintale	pentru	a	

stimula	transformarea	digitală	a	

sectorului	sănătate	în	UE,	�inanțat	

în	cadrul	Programului ERASMUS+, 

Proiecte de parteneriat strategic ın̂ 

domeniul educației și formării 

profesionale (KA220-VET).	

Proiectul este coordonat de ECAM-

EPMI, Școala de Inginerie Electrică 

din Franța și se desfășoară ın̂ 

colaborare cu 6 organizații din 

Spania, România și Estonia, pe o 

perioadă de 24 de luni, ın̂ tre 1.11 

2021-1.11 2023. 

Valoarea totală a bugetului alocat este de 268 991 euro. 

Parteneriatul EUcare4.0 va produce o curricula VET 

inovatoare și conținutul aferent cursului, ghiduri de 

formare, instrumente de evaluare și certi�icare, precum și 

un spațiu de e-Learning care oferă acces gratuit și deschis 

la materiale de instruire și studii de caz relevante despre 

tehnologiile Sănătate 4.0.

Obiectivul	principal	al proiectului este de a sprijini 

transformarea digitală a asistenței medicale din UE, 

COMUNICAT	DE	PRESĂ

Formare ın̂ domeniul sănătății mintale pentru a stimula 

transformarea digitală a sectorului sănătate ın̂ UE.
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contribuind la dezvoltarea 

abilităților, competențelor și 

cunoștințele necesare pentru 

aplicarea și utilizarea e�icientă a 

principiilor Sănătate 4.0 și a 

tehnologiilor subiacente ın̂ 

domeniul sănătății mintale. 

Proiectul va contribui, de asemenea, 

la dezvoltarea competențelor utile 

ın̂ cazuri de catastrofe și pandemii. 

Sănătate 4.0, derivă din conceptul 

Industria 4.0 și se referă la 

utilizarea și implementarea 

spectrului larg de tehnologii digitale 

care stau la baza asistenței medicale 

pentru a oferi servicii de ın̂ grijire a sănătății mai e�iciente 

și mai e�iciente.

Principalele	rezultate	așteptate	ale proiectului includ: 

ü Prezentarea conceptului Sănătate 4.0 

specialiștilor ın̂  sănătate mintală: o publicație 

concepută pentru oferi 

profesorilor/formatorilor/mentorilor și 

specialiștilor ın̂  sănătate mintală cunoștințe 

relevante și tehnologiile de bază aplicabile ın̂ 

sectorul sănătății mintale;

ü Training modular cu următoarele componente: o 

curricula inovatoare și conținut relevant de curs; O 

programă inovatoare  cu un conținut relevant axat 

pe Sănătate 4.0 și tehnologiile sale  aplicabile ın̂  

sectorul sănătății mintale;

ü Spațiu de ın̂vățare electronică EUcare4.0, care 

permite �lexibilitate, acces la resursele de instruire 

dezvoltate, prezentarea Sănătății 4.0 specialiștilor 

ın̂ sănătate mintală, un set de studii de caz despre 

Sănătate 4.0 - module modulare de formare 

EUcare4.0 - ghid pentru formatori EUcare4.0 - 

Evaluare și instrumente de certi�icare;

Grupurile	țintă	principale ale proiectului EUcare4.0 sunt 

formatorii care oferă training-uri specialiștilor ın̂  sănătate 

mintală și care vor acumula sau ım̂bunătăți cunoștințele și 

abilitățile legate de Health4.0. 
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Grupul țintă secundar este format 

din specialiști ın̂ sănătate mintală, 

cum ar �i psihiatri, asistente 

medicale care lucrează ın̂ secții 

specializate ın̂ sănătate mintală, 

psihologi, asistenți sociali și 

consilieri. 

Informații suplimentare privind 

derularea proiectului și a 

activităților programate puteți a�la pe https://oammr-

iasi.ro/proiecte-europene/industria-4-0-in-sanatate/ și pe pagina 

de FB a OAMGMAMR Filiala Iași 

https://www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi

Data: 13.12.2021

Conţinutul	prezentului	material	reprezintă	responsabilitatea	exclusive	a	

autorilor,	iar	Agenţia	Naţională	şi	Comisia	Europeană	nu	suntresponsabile	

pentru	modul	în	care	va	�i	folosit	conţinutul	informaţiei”.

ȘTIRI PROIECTE EUROPENE

Primele materiale pentru cursul care se va desfasura ın̂ sistem blended learning 

cu titlul Industria 4.0 ın̂ sănătate sunt �inalizate. 

Materialele sunt structurate pe 10 module și contin informatii despre  

conceptele Industriei 4.0 , tehnologiile utilizate, printarea 3D, robotica aplicată, 

realitatea virtuala și augumentă, trend-uri de utilizare a Industriei 4.0

Pentru mai multe informații despre acest proiect:

www.hi4.eu

www.oammr-iasi.ro/proiecte-europene/industria-4-0-in-sanatate

twitter.com/healthindustry4

facebook.com/HI4.eu
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ȘTIRI PROIECTE EUROPENE

Partenerii proiectului au �inalizat colectarea 

imaginilor aferente primului	 output	 al	 acestui	

proiect, respectiv biblioteca Al3xandria. Biblioteca 

urmează să �ie introdusă pe site-ul proiectului si  

conține peste 200 imagini imagini medicale 3D, si 

va putea �i folosită ca un instrument de ın̂vățare 

pentru   profesioniștii din domeniul medical care 

să-i ajute să ı̂nțelegă și să comparare situațiile  

prezentate cu alte experiențe similare.

Cel de al doilea output la care lucreaza partenerii 

acum este dezvoltarea curiculei  care va �i bazata pe libraria Al3xandria.

Pentru mai multe informații: https://3ddigitalvet.inerciadigital.com
https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene/3d-vet

3D	VET

Primul output al proiectului al proiectului Euroteq a fost �inalizat si face referire la cercetarea 

națională cu privire la implementarea programului ın̂ țările participante dar si cu opiniile 

profesioniștilor din domeniul sănătății și ale organizațiilor pacienților .

Cel de al doilea produs intelectual al proiectului a fost realizat de partenerii din Suedia, care 

prezinta raportul teoretic referitor la practica bazată pe dovezi pentru toți si care va putea �i 

consultat in urmatoarea perioada pe site-ul o�icial al proiectului.

Pentru mai multe informații: https://euroteq.nu/about-the-projectâ

https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene/euroteq-formare-in-evaluarea-clinica-pentru-

transparenta-europeana-si-egalitate-in-sanatate/
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COMUNICAT DE PRESĂ

2021

ORGANELE	DE	CONDUCERE	ALE	OAMGMAMR	LA	NIVEL	JUDEȚEAN

Președinte

PINTILIE LILIANA-LA� CA� RMIOARA 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” 

presedinte@oammr-iasi.ro

Vicepreședinte 

STANCU LORENA-PETRONELA

Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie

lorena.stancu@yahoo.com  

Vicepreședinte

MARTINIUC IRINA-ELENA

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria”

irinamartiniuc@yahoo.com

Biroul Consiliului Județean

Secretar

SI�RBU IRINA

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. 

Spiridon”

irina.sirbu5@yahoo.com

Reprezentanți ın̂ Consiliul Județean al OAMGMAMR Iași

ALMA� ȘANU IOSIF  

Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. 

Oblu”

iosif_almas@yahoo.com 

BRIȘCARU GHEORGHE 

Serviciul Județean de Ambulanță 

nicubri@yahoo.com

BRI�NZA�  LOREDANA 

Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” 

bdana_ro@yahoo.com

COTIAȚA�  PETRONELA 

Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. 

Georgescu” 

petronelacotiata@yahoo.com

CRA� CIUN MAGDALENA-FLORENȚA 

Spitalul Clinic Militar de Urgență

�lori_craciun2003&yahoo. com 
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FARON CIPRIAN-IULIAN  

Institutul Regional de Oncologie

faraon.ciprian20@gmail.com

 

GRA� DINARIU ANIȘOARA  

Spitalul Clinic CFR

any_grad@yahoo.co.uk.

GRIGORAȘ LAURA 

Institutul de Psihiatrie „Socola” 

lauragrigoras45@gmail.com

 

MIHAI DANA-NICOLETA 

Spitalul Clinic de Recuperare 

mihaidana0232@yahoo.com 

NEPOTU CA�TA� LINA-LAURA 

Direcția de Asistență Socială  

catalinanepotu0@gmail.com

PERȚU LILIANA  

Spitalul Municipal Pașcani

lilianapertu@yahoo.com

PETRACHE FLORICA

Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Cuvioasa Paraschiva

petrache33@yahoo.com

PINTILIE DANIELA 

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza 

Vodădaniela_pintilie@yahoo.com

COZMA CLAUDIU 

Spitalul Orășenesc Hârlău 

claudyu12007@yahoo.com
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Filiala Iași a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din 

România organizează Conferința „SINGURA�TATEA EXISTENȚIALA�  I�N RA� NDUL PERSOANELOR 

VA� RSTNICE”, cu prilejul �inalizării produselor intelectuale din cadrul proiectului „ALONE – Program 

inovativ de formare a profesioniștilor din sănătate privind singurătatea existențială ın̂ rândul 

vârstnicilor”, proiect �inanțat ın̂ cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte de parteneriat strategic ın̂ 

domeniul educației și formării profesionale.

Scopul proiectului a fost dezvoltarea unei colecției de bune practici pentru gestionarea singurătății 

persoanelor ın̂  vârstă și realizarea unui pachet de instruire pentru asistenți medicali și/sau altor 

profesioniști din domeniul sănătății – care au, ın̂ prezent, o pregătire limitată sau nicio pregătire – 

pentru a se ocupa de persoanele ın̂ vârstă afectate de singurătatea existențială, ın̂ vederea furnizării 

unei ın̂grijiri cali�icate și integrative pentru acest grup țintă vulnerabil.

Manifestarea va avea loc sâmbătă, 19 februarie 2022, de la ora 9.00, ın̂ Sala Regală „La Castel”.

Numărul de participanți alocat pentru eveniment este de 45 de persoane.

La eveniment sunt invitați să participe asistenți medicali din medicina primară și ın̂grijiri la 

domiciliu, din centre de ın̂grijire bătrâni și secțiile de ın̂ grijiri paliative, geriatrie ale spitalelor, care 

se ocupă de persoanele ın̂  vârstă afectate de singurătate.

Evenimentul se va desfășura cu respectarea normelor sanitare ın̂ vigoare, ın̂ contextul pandemiei de 

COVID-19.

Manifestarea este creditată cu 10 credite EMC.
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Proiect implementat de Ordinul Asistenţilor 

Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenţilor Medicali din România Filiala Iași 

și Institutul Medico Sanitar Public Spitalul 

Raional Ungheni, Republica Moldova.

HARTA RISCURILOR BOLILOR CARDIOVASCULARE

 la nivelul Judeţului Iași- România 

și la nivelul Raionului Ungheni - Republica Moldova

Program Operațional Comun
România-Republica Moldova 2014-2020

https://cardioscope.eu

Livrabil realizat în cadrul “Proiectului Reţea comună pentru 

managementul bolilor cardiovasculare  în regiunea 

transfrontalieră România – Republica Moldova” 

CARDIOSCOPE

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional 

Comun România-Republica Moldova  2014-2020 prin intermediul 

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

Implementare: 20.02.2020-19.05.2021

Autori:

 Asistent medical principal licenţiat 

Liliana Pintilie, Ordinul Asistenţilor 

Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenţilor Medicali din 

România Filiala Iași

Dr. Marina Podoroghin, Institutul  

Medico Sanitar Public Spitalul Raional 

Ungheni Republica Moldova

Ec. Irina Alistar, OAMGMAMR  Filiala 

Iași
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Evaluarea riscului cardiovascular și modalităţi de realizare a prevenţiei - la nivelul României 

Sunt menţionate în ghiduri (traduceri ale ghidurilor europene, ghiduri naţionale realizate după cele 

europene sau ghiduri realizate de centre naţionale de studii (ex: Centrul Naţional de Studii pentru 

Medicina Familiei), asociaţii ale medicilor, pe specialităţi, prin utilizarea finanţărilor interne sau externe 

(ex: „Intervenţii la mai multe niveluri pentru prevenţia bolilor netransmisibile asociate stilului de viaţă în 

România” – Programul RO19 „Iniţiative în sănătateanpublică” – accesarea de granturi norvegiene 

pentru elaborarea de ghiduri de prevenţie). Ghidul presupune recomandare și nu obligativitate. 

Standardele ANMCS de acreditare a unităţilor sanitare includ în referinta 2.

Management clinic, o serie de cerinţe referitoare la desfășurarea activităţii medicale pe baza unor 

protocoale medicale. Conform reglementarilor în vigoare, acreditarea nu este necesară pentru 

încheierea contractelor cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru cabinetele de medicina individuale, 

ceea ce include medicina de familie.

Evaluarea riscului cardiovascular, precum și componenta de prevenţie se regăsesc, de asemenea și în 

contractele încheiate de medicii de familie cu casa de asigurări. Această includere presupune 

posibilitatea decontarii, nu neaparat o obligativitate. Având în vedere volumul mare de activitate al 

medicilor de familie, în special cu pacienţii acuţi, dar și cronici și - concomitent - limitarea nr.de consultatii 

decontate/ zi, observăm astfel a doua barieră în efectuarea evaluării riscului cardiovascular (și nu numai) 

pentru persoane asimptomatice sau în afara vârstei de risc, precum și în implementarea prevenţiei 

aferente.

Un alt aspect care iese în evidenţă este punctajul acordat pentru un consult preventiv (evaluarea unei

persoane asiptomatice) de 5,5 puncte faţă de 15 puncte pentru consultul (monitorizarea) unei persoane 

cu afecţiune cronică (care constă în general în eliberarea reţetei pe baza recomandării medicului 

specialist sau retrimiterea pacientului la un control de specialitate– emiterea unui bilet de trimitere).
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Evaluarea riscului cardiovascular, precum și componenta de prevenție - la nivelul Republicii Moldova 

Filiala IașiFiliala IașiFiliala IașiFiliala Iași

Sunt incluse în protocoale naţionale, ceea ce implica obligativitatea respectarii și aplicarii lor.

Implementarea și valorizarea prevenţiei bolilor cardiovasculare la nivel de societate, respectiv la 

toate nivelurile sistemelor de îngrijire a sanataţii ar putea crește durata și calitatea vieţii populaţiei, 

concomitent cu reducerea cheltuielilor sociale și de sanatate aferente afec?iunilor cardiovasculare. 

(8)

În faza iniţiala, prevenţia ar presupune într-adevar, o creștere a cheltuielilor cu prevenirea în 

domeniul asistenţei medicale, precum și a acţiunilor care sa induca o mai buna stare de sanatate în 

comunitate.

Toţi medicii de familie și asistenţii medicali din medicina primara ar trebui sa considere prevenţia și 

promovarea unui stil de viaţa sanatos ca o responsabilitate profesionala, identificând cele mai 

potrivite instrumente de evaluare și monitorizare a riscului, dezvoltând competenţe diverse și 

aplicându-le adaptat, spre binele pacienţilor, sprijinind în acest fel politicile publice care promoveaza 

sanatatea.

Pacienţii trebuie sa primeasca cunștinţe (educaţie pentru sanatate) și sprijin pentru a putea lua 

decizii informate și pentru a solicita masuri de prevenţie din partea unitaţilor sanitare și a societaţii. 

Conștientizarea starii de sanatate de catre pacienţi  și a posibilitaţilor de îmbunataţire a acesteia 

ajuta la responsabilizarea pacienţilor referitor la adoptarea și menţinerea unui stil de viaţa sanatos. 

(8)

Referindu-se la riscului individual al pacienţilor, Ghidul Societaţii Europene de Cardiologie (2016) 

recomanda:

- strategii comportamentale cognitive (intervievarea motivaţionala și implicarea echipei 

multidisciplinare de profesioniști din domeniul sanataţii) și

- sprijinirea persoanelor în vederea adoptarii unui stil de viaţa sanatos.

Spre exemplu, asistenţii medicali, dieteticienii, psihologii, au primit – prin intermediul acestui ghid- o 

recomandare de sprijinire a modificarilor de comportament pentru reducerea riscului cardiovascular 

în asistenţa medicala primara de clasa I nivel A, indicând faptul ca dovezi solide, rezultate din mai 

multe studii randomizate controlate (RCT) sau metaanalize, au aratat ca intervenţia este benefica, 

utila sau eficienta. (8)

O alta recomandare de clasa I nivel A precizeaza ca, în cazul persoanelor cu risc foarte mare, sunt 

benefice intervenţiile multimodale, care integreaza:

- resursele medicale,

- educaţia privind stilul de viaţa sanatos,

- activitatea fizica,
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- managementul stresului și

- consilierea privind riscul psiho-social. (8)

Într-adevar, daca o persoana este defavorizata social sau deprimata, poate sa nu doreasca de fapt 

sa-și schimbe comportamentul. Deși este destul de complicat sa abordam toate aceste aspecte, 

trebuie sa nu uitam ca eforturile de a acorda asistenţa pacienţilor pentru modificarea stilului lor de 

viaţa sunt eficiente. Vorbim aici de puterea efectului compus. Pe termen lung, schimbari mici de 

comportament, menţinute, vor avea un efect pozitiv însemnat.

Atitudinea profesionistului din asistenţa medicală primară

Medicul de familie și asistentul medical din echipă ar trebui să stabilească împreună cu pacientul 

obiective clare (SMART) și un plan, care să includă informaţii referitoare la modalitatea de 

desfășurare, frecvenţa și durata sesiunilor de monitorizare, pentru a urmări evoluţia și a consolida 

progresele, astfel încât obiectivele iniţial stabilite să fie atinse. Asistenţa pe termen lung și 

monitorizarea pot fi oferite într-un mediu bazat pe relaţiile cu cei din jur sau la nivel de cabinet, prin 

selectare anumitor căi și metode care să ţină cont de nevoile individuale și posibilităţile 

pacienţilor.(8)

Este important să se evalueze resursele disponibile, precum și eventualele programe comunitare

existente care pot fi accesate de pacient.

Spre exemplu, deși scăderea în greutate este adesea urmată de recâștigarea greutăţii, ar trebui 

menţionat că poate reprezenta totuși un câștig pentru sănătate, reducând temporar riscul și 

crescând conștientizarea pacienţilor. Durata hipertensiunii sau a rezistenţei la insulină este 

importantă.Orice progrese, cât ar fi de mici, îl pot 

face pe pacient să simtă că deţine controlul, ceea 

ce poate îmbunătăţi atât motivaţia cât și calitatea 

vieţii lui.

Intervenţiile care se concentrează pe 

comportamente unice pot fi eficiente în inducerea 

schimbării acelui comportament. (8) Ar putea fi 

indicată o abordare mai holistică care să se 

concentreze pe comportamente multiple, 

implementându-se, totuși schimbarea gradual.
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Studii referitoare la evaluarea factorilor de risc cardiovascular, 

respectiv la eficienţa programelor de

management și prevenţie a riscului cardiovascular

Studiul 1. (pag. 45-54) Prevalenţa și evoluţia factorilor de risc cardiovascular într-o comunitate urbană 

in perioada 2005-2012

Primul studiu pe care îl aducem spre exemplificarea implicaţiei evaluării factorilor de risc 

cardiovascular a fost un studiu prospectiv, observaţional, de tip cohortă. (9) Studiul a început în anul 

2005, populaţia ţintă fiind reprezentată de populaţia generală de adulţi cu vârste cuprinse între 20 și 

70 de ani dintr-un cartier din Cluj-Napoca.[10]

Subiecţii au fost reevaluaţi după un interval de timp prestabilit {2012) scopul fiind cel al comparaţiei 

asupra variabilelor observate. Riscul cardiovascular global a fost calculat utilizând modelul SCORE 

(Systematic Coronary21 Risk Evaluation).

“Ipoteza de lucru: Identificarea persoanelor asimptomatice “aparent sănătoase“ cu risc crescut de 

apariţie a bolilor cardiovasculare reprezintă unul dintre obiectivele principale ale profilaxiei primare.

Obiectiv general 1. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei prin identificarea și evaluarea prevalenţei

factorilor de risc cardiovascular și a tendinţei evolutive a acestora folosind baza de date a Serviciului 

Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Cluj (SPLCEP Cluj).

à Obiectiv specific 1.1 Identificarea și estimarea prevalenţei factorilor de risc cardiovascular în rândul 

populaţei adulte în perioada 2005-2012;

à Obiectiv specific 1.2 Analiza tendinţei evolutive a factorilor de risc cardiovascular în perioada 2005- 

2012, în absenţa unei intervenţii dirijate de prevenţie primară;

à Obiectiv specific 1.3 Evaluarea riscului cardiovascular global prin utilizarea diagramei de risc SCORE

(Systematic Coronary Risk Evaluation).

Continuare în numărul 33
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