Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului „Dezvoltarea competențelor personalului medical specializat privind prevenția, diagnosticarea și tratamentul chirurgical al cardiopatiilor congenitale și
dobândite la copii prin utilizarea tehnologiei de vârf. CARDIOPED”
Contract POSDRU/179/3.2/S/152289
Beneficiar Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

ANUNȚ IMPORTANT
În cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor personalului medical specializat privind prevenția, diagnosticarea și tratamentul chirurgical al
cardiopatiilor congenitale și dobândite la copii prin utilizarea tehnologiei de vârf. CARDIOPED”, Contract POSDRU/179/3.2/S/152289, proiect
cofinanțat din Fondul Social European, este prevăzut un program de screening al incidenței HTA și tulburărilor de ritm și de conducere, la copiii cu
vârste cuprinse între 7-18 ani.
Acest program își propune examinarea clinică și ECG a 20.000 de copii, cu vârste cuprinse între 7-18 ani, din unitățile școlare din regiunile de
dezvoltare ale României Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Satu-Mare, Sălaj și Maramureș) și Vest (județele Arad, Hunedoara, Timiș și
Caraș-Severin). Pentru realizarea acestui program vor fi achiziționate 20 de aparate ECG portabile și tensiometre cu manșete adaptate pe grupe de
vârstă.
Examenul clinic și înregistrarea ECG va fi efectuată de către medici angajați în cadrul proiectului și se va desfășura, în special, în cabinetele
școlare din județele amintite anterior. După prelucrarea datelor clinice și ECG, copiii care prezintă modificări patologice vor fi investigați suplimentar;
se vor recolta probe biologice pentru analize biochimice și genetice. Proiectul prevede examinarea unui nr. de aprox. 4 copii/oră, cu un program de
lucru de aprox. 6 ore/zi, 5 zile pe săptămână.
Deplasarea în teritoriu, cazarea și masa sunt asigurate din fondurile proiectului. De asemenea, această activitate este remunerată. Precizăm că
înainte de deplasarea în teritoriu, toți membrii echipei vor beneficia de un training privind utilizarea aparatelor ECG.
Condiții minime de eligibilitate: diploma de medic.
Cei interesați să facă parte din echipa care se va deplasa în teritoriu pentru realizarea acestui program, pot contacta echipa proiectului la nr. de
tel. 0750 774 869 sau 0750 774 870.
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