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 SELECȚIE PERSONAL PENTRU INTERPRETARE ELECTROCARDIOGRAME
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 situate în zona de
nord-vest si vest a României (județele Cluj, Satu-Mare, , Sălaj, Maramureș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Arad, Timișoara, Caraș- Severin și Hunedoara).
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.
Pentru interpretarea înregistrărilor ECG proiectul prevede și un număr de minim 6 interpretări pe oră, cu un program de lucru de maximum 8
ore/zi, 5 zile/săptămână. Precizam că, medicii care fac parte din grupul țintă pentru unul din cele zece programe desfașurate în cadrul proiectului, nu
pot face parte și din grupul care va efectua înregistrările sau interpretările ECG. De asemenea, medicii angajați pentru programul de screening al HTA
și tulburărilor de ritm, nu pot face parte și din echipa care va realiza interpretarea ECG-urilor.
Condiții minime de eligibilitate: diploma de medic și dovada încadrării ca medic rezident în specialitatea cardiologie sau diplomă medic
specialist cardiolog.
Cei interesați să facă parte din echipa care va interpreta înregistrarile ECG, în vederea depistarii tulburărilor de ritm și de conducere, vă rugăm
să contactați echipa proiectului la nr. de tel. 0750 774 869 sau 0750 774 870.
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