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CARDIO 50 projektą, kurio tikslas buvo kasdiovaskulinių ligų rizikos vertinimas ir prevencija
tarp 50-mečių, vykdė ir koordinavo Veneto
regiono ligų kontrolės ir prevencijos centras. Į
minėtą projektą ir jo veiklas įsitraukė 22 Italijos
sveikatos priežiūros institucijos iš 11 Italijos
regionų. Projekto metu vertinta kardiovaskulinių ligų rizika stebint pacientų gyvenimo būdą,
sergamumą arterine hipertenzija, cukriniu
diabetu, įvairiais riebalų apykaitos sutrikimais.
Pacientai buvo stebimi ir mokomi savarankiškai
keisti kasdienius įpročius, siekiant sumažinti
sergamumą
kardiovakulinėmis
ligomis.

Trečiosios ES sveikatos programos
prioritetai

Dalinimasis gerąja patirtimi ir praktika
tarp Europos Sąjungos narių

CARDIO50 – gerosios
praktikos pavyzdys.
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2019 metų gegužės 1-ąją prasidėjusio projekto
YOUNG50 uždavinys yra pritaikyti Italijos CARDIO50
kardiovakulinių ligų rizikos vertinimo modelį Lietuvoje,
Rumunijoje ir Liuksemburge. CARDIO50 metodika
tampa atspirties tašku siekiant palyginti projekte dalyvaujančių šalių prevencijos praktikas. Tikimasi jog
YOUNG50 teigiamai paveiks pacientų ir gydytojų
požiūrį į rizikos faktorius, asmenų gyvenimo būdą,
gretutinius susirgimus, bei pasitarnaus tobulinant
kardiovaskulinių ligų rizikos vertinimo modelius, siekiant juos padaryti pastovesnius ir efektyvesnius.
Tikimasi, jog, vykdant YOUNG50 projekte numatytas
užduotis, dalyvaujančios šalys ne tik aktyviau pradės
naudoti naujus rizikos stratiﬁkavimo įrankius ir metodus, bet taip pat pagerins ir bendrą populiacijos
sveikatos būklę.
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