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                                                                                             Estera STĂMOIU 

Președinte OAMGMAMR Argeș 
 
Se cuvine a strânge Primăvara în mii și mii de buchețele legate în șnurul 

mărțisorului pentru a le prinde la reverul inimilor asistentelor medicale ! 
Pentru că ce prilej poate fi mai potrivit de a ne exprima gratitudinea și 
aprecierea pentru asistenta medicală, pentru femeia din sistemul de sănătate, 
decât acum, când soarele revine în viețile noastre !  

Cu siguranță nu e doar o 
coincidență că-n șnurul mărțișorului se 
împletesc fire albe și roșii, precum 
culorile ce guvernează sistemul de 
sănătate, culori care simbolizează 
speranța și viața.  

Într-un răgaz al renașterii naturii să 
oferim de 1 Martie ceea ce, zi de zi,  
asistentele medicale dăruiesc nedrămuit 
pacienților: respect, stimă, bunăvoință și 
demnitate. Iar toate acestea, asistentele medicale le alătură profesionalismului 
pe care îl pun în slujba sănătății semenilor. 

Avem a nu uita că asistentele medicale sunt cele care ne țin prima dată 
în brațe pruncii atunci când îi aducem pe lume, cele ale căror degete mângâie 
frunțile părinților și bunicilor noștri la vremea când sănătatea le este 
șubrezită sau la vremea de bun rămas.  

Îmi acord privilegiul de a dedica luna Mărțisorului asistentelor 
medicale, tuturor femeilor din sistemul medical, care își consacră toată 
cunoașterea și priceperea și știu să fie și să rămână puternice și delicate, 
deopotrivă, fie că sunt  mame, soții, prietene, colege și fără de care primăvara 
și-ar pierde din farmec.  

Primăvară frumoasă, colorată în alb și roșu, cu zâmbete în priviri, 
împlinită cu bucurii pentru duneavoastră și cei pe care îi purtați în suflet, 
dragi asistente medicale! 
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În perioada 04-05.03.2019 s-au 

desfășurat lucrările Consiliului 

Național al Ordinului Asistenților 

Medicali din România, la care a 

participat Estera Stămoiu, 

președintele filialei Argeș. 

Încă din deschiderea lucrărilor, 

președintele Mircea Timofte a adresat 

un mesaj emoționant, plin de căldură 

și apreciere, tuturor asistentelor 

medicale, urându-le o primăvară 

frumoasă, cu împliniri personale și 

profesionale, pe măsura aspirațiilor. Alături de conducerea Ordinului și de 

președinții fililelor județene, s-a aflat secretarul de stat, dr. Cristian Grasu. Pe 

agenda de lucru a consilierilor naționali au fost teme relevante pentru profesia de 

asistent medical, respectiv: educația profesională continuă, procedurile de practică 

pentru asistenții medicali, dosarul de îngrijire, POLMED-proiect finanțat prin 

POCA. 

Privind educația profesională continuă, s-a subliniat necesitatea întăririi 

colaborării între Ordin și unitățile sanitare, care au responsabilitatea elaborării 

programelor anuale de formare profesională, având principal scop creșterea 

gradului de pregătire profesională al asistenților medicali, cât și a calității actului 

de îngrijire. Procesul de revizuire a procedurilor de practică pentru asistenții 

medicali este întrun stadiu avansat, fiind deja 110 proceduri revizuite, urmând ca în 

perioada următoare să se finalizeze acest proces. 

Ghidul de elaborare a dosarului de îngrijire a fost finalizat de grupul de lucru 

constituit la nivelul Ordinului în acest scop, documentul a fost transmis ANMCS și 

poate fi consultat de cei interesați. 

”Suntem permanent preocupați de reglementarea exercitării profesiei noastre, astfel 

încât statutul asistentului medical să fi clar definit. Atât procedurile de practică, cât 

și dosarul de îngrijire sunt esențiale pentru practica asistentului medical. Sunt 

procese de elaborare complexe, de durată, de maximă responsabilitate și avem 

satisfacția că-n mare parte am reușit finalizarea lor.” a declarat Estera Stămoiu, 

președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș. 

ESTERA STĂMOIU, PREȘEDINTE OAMG ARGEȘ, 

PREZENTĂ LA CONSILIUL NAȚIONAL AL ORDINULUI 

ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 



 

          
Eveniment, în premieră, desfășurat, în perioada 21- 22 martie, la Palatul 

Parlamentului sub egida Președinției Române la Consiliul Uniunii Europene, 

organizat de Ministerul Sănătății și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), cu sprijinul 

Biroului OMS-EURO.  

,,Întâlnirea Comună a medicilor șefi, asistenților șefi și dentiștilor șefi din 
Statele Membre ale Uniunii Europene” a fost prezidată de ministrul român al 

Sănătății, Sorina Pintea, și s-a bucurat de prezența principesei Maria, reprezentant 

al Coroanei Regale din România și a Alteței Sale Regale Prințesa Rym Ali în 

numele Alteței Sale Regale Muna al Hussein a Regatului Hașemit al Iordaniei în 

calitate de invitați 

speciali ai întâlnirii.  

La întâlnire din 21 

martie au participat 

peste 100 de delegați 

din Statele Membre 

ale Uniunii 

Europene, dar și din 

Statele Spațiului 

Economic European 

(SEE- Norvegia, 

Islanda și 

Liechtenstein). 

           

 

 În cea de-a doua zi a evenimentului, vineri, 22 martie, au participat membrii 

Consiliului Național al OAMGMAMR și treizeci de directori de îngrijiri medicale 

din spitalele județene de urgență din România. Aceștia au trăit o experiență 

valoroasă având oportunitatea să întrevadă orizonturile profesiei de asistent 

medical în cadrul unei sesiuni de lucru cu tema ,,Provocări și perspective cu privire 

la profesia de asistent medical și moașă în contextul European și internațional”. 

         Din județul nostru au participat președintele OAMGMAMR filiala Argeș, 

Estera Stămoiu, și directorul de îngrijiri medicale din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Pitești, Irina Georgescu. Evenimentul a fost moderat de către președintele 

OAMGMAMR, Mircea Timofte.  

Discursurile introductive au fost susținute de secretarul de stat în cadrul 

Ministerului Sănătății, Cristian Grasu, consilierul de stat în Administrația 

PROFESIA DE ASISTENT MEDICAL ÎN CONTEXTUL 

INTERNAȚIONAL 
 



prezidențială, Diana Păun, precum și de secretarul de stat în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, Raed Arafat, care au pus accentul pe importanța resursei umane 

din domeniul 

medical, dar și 

pe necesitatea 

parteneriatului 

activ fiind 

nevoie de o 

viziune 

comună a 

tuturor 

factorilor de 

decizie 

implicați în 

acest domeniu. 

La 

rândul lor, 

reprezentanții instituțiilor internaționale (respectiv ICN, OMS, OECD, CEPLIS, 

RCSI) au remarcat contribuția esențială a asistenților medicali din întreaga lume și 

au propus soluții care ar putea veni în sprijinul eforturilor depuse constant pentru a 

crește calitatea serviciilor medicale oferite către pacienți. 

În acest sens, asistentul medical șef din cadrul Biroului Regional pentru 

Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, Elisabeth Iro, a mulțumit tuturor 

asistenților medicali pentru contribuția lor adusă la îmbunătățirea stării de sănătate 

a pacienților și a anunțat că anul 2020 va fi dedicat, oficial, asistenților medicali și 

moașelor. 

Despre serviciile de sănătate care au rolul de a crește calitatea vieții a vorbit 

și analistul de Politici pentru Calitate în Îngrijirile de Sănătate, Niek Klazinga. 

Acesta a menționat ca provocări profesionalizarea continuă și diferențierea 

formării, consolidarea rolului asistenților medicali în spitale și în comunitate, 

oferirea unor servicii în funcție de așteptările pacienților, dar și consolidarea din 

punct de vedere  al documentării medicale. 

Cu un discurs deosebit, directorul general al Consiliului European pentru 

Profesii Liberale, Theodoros Koutroubas, a reușit să atragă atenția asupra unor 

subiecte pe care le consideră cu adevărat provocări majore ale profesiei de asistent 

medical și anume: antreprenoriatul medical, importanța legislației UE pe piața 

unică, codurile etice și digitalizarea în domeniul medical. 

 



În cuvântul de încheiere, 

președintele OAMGMAMR, Mircea 

Timofte, a adresat mulțumiri atât 

participanților, cât și tuturor asistenților 

medicali pentru contribuția constantă 

adusă la creșterea calității serviciilor de 

îngrijire menite să îmbunătățească starea 

de sănătate a populației. 

De asemenea, a concluzionat că 

,,expertiza internațională și concluziile 

reuniunii trebuie diseminate la nivelul 

tuturor celor implicați operațional în 

aplicarea politicilor și deciziilor 

asumate”.  

 

În calitate de participant și 

reprezentant al asistenților medicali 

argeșeni la evenimentul de la Palatul 

Parlamentului, președintele OAMGMAMR filiala Argeș, Estera Stămoiu, a 

declarat: 

,,Astfel de evenimente au un 

impact major asupra asupra 

deciziilor care se iau atât la 

nivel național, cât și 

internațional. Ele reprezintă 

un bun prilej pentru a lansa 

provocări și soluții menite să 

contribuie la acțiunile 

permanente desfășurate, 

peste tot în întreaga lume, în 

beneficiul pacienților. Este 

important să găsim pârghiile 

unei comunicări eficiente, cu 

mesaj comun, cu strategii 

comune astfel încât, rezultatele deciziilor și acțiunilor noastre, aplicate și 

desfășurate de la nivel global către local să fie cele așteptate de pacienți. Aceasta ar 

fi dovada reușitei noastre”. 

 

 

 



 

 

 

 

                                                     Estera STĂMOIU 

                                                 Preşedinte O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Argeş 

 
 

În fiecare an, 

ziua de 24 martie 

este marcată drept 

ziua mondială de 

luptă împotriva 

tuberculozei, în 

această zi a anului 

1882, Robert Koch 

anunţând oficial 

descoperirea 

bacilului 

tuberculozei. Lupta 

personalului 

medical cu această 

boală se desfăşoară 

însă zilnic, pentru 

că, zilnic, aproximativ 4.500 de persoane mor din cauza tuberculozei, iar aproape 

30.000 de persoane se îmbolnăvesc.  

Eforturile globale în combaterea tuberculozei au salvat, din anul 2000, peste 

54 de milioane de persoane şi au redus rata mortalităţii cu 42%, conform 

www.who.int. 

România este pe primul loc în topul țărilor europene în ceea ce privește 

numărul cazurilor de tuberculoză. Doar în anul 2018, au fost diagnosticați cu 

tuberculoză aproximativ 11.000 de pacienți adulți.  

La nivelul județului Argeș, în anul 2017, s-au înregistrat 402 cazuri TB (noi 

și recidive), dintre care 13 cazuri la copiii 0 – 14ani. 

În anul 2019, tuberculoza încă este numită boala sărăciei, deși ea poate 

apărea la persoane care provin din clase sociale diferite și încă nu înțelegem că este 

un diagnostic care necesită, în schema de tratament, implicarea întregii familii, nu 

doar a celui diagnosticat. 

TUBERCULOZA NU ESTE UN 

STIGMAT PENTRU BOLNAV 
 

http://www.who.int/


După 15 ani de activitate într-un spital de specialitate, suferinţa bolnavului 

mi-a întărit înţelegerea că tuberculoza nu trebuie privită ca un stigmat pentru 

bolnav. 

Nimeni nu este scutit de posibilitatea apariţiei acestei boli în viaţă, e-

adevărat. Dar tot atât de adevărat este că sănătatea noastră depinde în mare măsură 

de fiecare dintre noi. Tocmai de aceea este bine să avem cât mai multe cunoştinţe 

despre boli şi despre măsurile de prevenire a lor. 

Ce trebuie să ştie oricine 

despre TBC?  
1. TBC este transmisibilă. 

Prin tuse, strănut, chiar şi în 

timpul vorbirii un bolnav de TBC 

răspândeşte în jurul său picături 

fine ce conţin numeroşi bacili, 

care dacă sunt respiraţi de 

persoana sănătoasă pot îmbolnăvi 

organismul acesteia.  

2. Tusea, scăderea în 

greutate, transpiraţiile în timpul 

nopţii, febra care durează de cel 

puţin 3 săptămâni sunt primele şi 

principalele semne de debut ale 

bolii. 

3. În cazul apariţiei acestor semne, TREBUIE să ne adresăm medicului de 

familie care ne îndrumă către 

medicul specialist în vederea 

investigaţiilor specifice. 

Cu cât boala este depistată 

mai din timp, tratarea ei este mai 

uşoară şi rezultatele mai bune. 

4. Tuberculoza este tratabilă; 

tratamentul este gratuit şi de lungă 

durată( în spital şi ambulator). 

Internarea este obligatorie. 

Spitalizarea de lungă durată 

(minim 2 luni) este foarte greu de 

acceptat de majoritatea pacienţilor, 

iar faptul că după primele zile de 

tratament starea pacientului se 

îmbunătăţeşte, această acceptare 



devine şi mai grea, pacientul simţindu-se izolat de societate, iar lipsa activităţii 

profesionale determină o diminuare a încrederii în sine. 

Un alt lucru care îi stigmatizează este că societatea îi izolează o perioadă 

foarte lungă tocmai din teama că sunt potenţiale surse de îmbolnăvire. 

De aceea populaţia trebuie să fie corect informată, prin toate mijloacele, 

despre măsurile de prevenire ale acestei boli, dar şi despre faptul că un om vindecat 

de TBC este un om normal, el nu trebuie considerat un paria a societăţii, pentru că 

după vindecare bolnavul are nevoie de sprijinul comunităţii şi al familiei pentru 

reintegrarea în societate. 

Pentru a evita o 

perioadă dificilă în viaţa 

noastră, mult mai uşor 

este să prevenim 

îmbolnăvirea prin 

aplicarea de către fiecare 

a unor măsuri minime, 

dar sigure:  

-  aplicarea unor 

măsuri riguroase de igienă 

individuală; 

-  respectarea unui 

regim de viaţă echilibrat şi 

a unei alimentaţii care să 

conţină toate principiile 

alimentare, mai ales 

proteine şi vitamine; 

-  evitarea 

contactului prelungit cu 

persoane care manifestă 

semne de boală 

respiratorie; 

- consultarea cât mai 

rapidă a unui medic în 

cazul apariţiei 

simptomatologiei 

sugestive. 

Închei prin a reaminti fiecăruia că „Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate 

totul este nimic!”  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Domneștiul este 

comuna argeșeană 

care a pierdut un 

spital, dar a câștigat o 

unitate medico-

socială. O unitate 

unde persoanele 

vârstnice beneficiază 

de condiții deosebite 

și sunt îngrijite ,,ca la 

carte” de personal 

calificat. De data 

aceasta, când spun 

,,personal calificat” 

mă refer nu doar la 

medici și asistente medicale, ci și la infirmiere. Despre acestea din urmă se 

vorbește mai puțin, dar rolul lor este extrem de important și recunoscut, în 

unanimitate, atât de cadrele medicale cât și de pacienți. Infirmierele sunt 

persoanele din imediata apropiere a pacienților și cu toate că mai toți știu că 

pentru a fi infirmieră nu îții trebuie școli înalte, puțini știu că această profesie 

nu se poate face fără a avea calități înalte, valoroase și cunoștințe care se 

dobândesc în urma unor cursuri de formare profesională. Astfel de cursuri s-

au desfășurat, de curând, la unitatea medico –socială de la Domnești și au 

fost predate de vicepreședintele OAMGMAMR Argeș, Ioan Dumitrașcu, de 

profesie asistent medical cu ani buni de experiență și cultură profesională 

vastă, dar și formator. 
 

1. Ce înseamnă profesia de infirmieră și care este rolul infirmierei în 

cadrul unei unități sanitare? 

     Profesia de infirmieră este o profesie care necesită pregătire. Rolul 

infirmierei în echipa medicală, formată din medici și asistenți, este foarte 

important. Infirmiera asigură îngrijirea de bază a pacientului, asigură 

alimentația de bază a pacienților nedeplasabili, aranjează și schimbă lenjeria 

INFIRMIERA, PROFESIONISTUL DE LÂNGĂ PATUL 

PACIENTULUI 
 



de pat și de corp. În același timp, asigură aplicarea principiilor de curățenie 

și dezinfecție, ajută la transportul pacienților la investigații clinice și 

paraclinice. 

2. La Unitatea de 

Asistență Medico-

Socială de la 

Domnești s-a 

desfășurat un 

curs pentru 

viitoarele 

infirmiere, iar 

dumneavoastră 

sunteți 

formatorul care a 

predat acest curs. 

Care este 

impresia formată 

despre curs, dar 

și despre 

cursante?  

         Noi, ca organizație profesională, avem la nivel național un program de 

pregătire a infirmierelor. Profesia de infirmieră este inclusă în nomenclatorul 

Clasificarea Ocupațiilor din România  la domeniul Sănătate, Igienă și 

Servicii Sociale. Noi, OAMGMAMR ARGEȘ, ca organizație, avem un rol 

foarte important în pregătirea profesiei de infirmieră. Când m-am dus la 

Domnești m-a dezamăgit drumul, dar am dat acolo de un manager foarte 

primitor, cumsecade și de o echipă de nouă cursante. Le-am explicat de la 

început în ce constă acest curs, respectiv în șase module care înseamnă 120 

de ore predare și 240 practică. Cursul dura patru ore și  avea loc de două ori 

pe săptămână. După fiecare modul s-a dat o testare de verificare a 

cunostințelor. Am fost foarte mulțumit de cum s-au descurcat participantele.  

3. Se tot vorbește despre o lipsă acută de infirmiere în cadrul spitalelor și 

căminelor pentru persoane vârstnice. Cum credeți că ar trebui acoperit 

acest deficit de personal? 

Sunt foarte multe persoane care fac aceste cursuri de infirmiere. Noi, 

OAMGMAMR ARGEȘ, am ținut cursuri doar pentru persoane angajate în 

unități sanitare, dar este de ajuns ca una să plece în afară, unde sunt mult mai 

bine plătite, iar apoi se trag una pe alta. Așa se golesc unitățile de infirmiere 

cu pregătire, iar noi trebuie să pregătim tot timpul alte persoane.  



4. Ce calități ar trebui să aibă un bun infirmier? Credeți că este o profesie 

pe care o pot îmbrățișa și bărbații? 

O infirmieră trebuie să aibă cunoștințe minime despre anatomia și fiziologia 

omului și cunoștințe minime despre anumite afecțiuni la vârstnici. De 

asemenea sunt necesare și noțiuni minime de comunicare cu pacientul. 

Infirmiera trebuie să fie empatică, să aibă curaj, să facă meseria din plăcere, 

să știe să se descurce în situații critice, mai ales că sunt și pacienți epileptici 

care pot să facă o criză. 

La fel de important este ca infirmiera să comunice cu echipa medicală și să 

aducă la cunoștința șefului ierarhic toate neajunsurile pe care le întâmpină și 

care trebuie remediate. 

5. Optează și bărbații pentru această profesie? 

Există și bărbați infirmieri, dar foarte puțini la noi. Cei mai mulți dintre ei 

optează pentru posturile de brancardieri.  

6. Pentru multe 

persoane aceste 

cursuri reprezintă 

o oportunitate de a 

se recalifica 

profesional. Ați 

întâlnit asemenea 

cazuri? Este vârsta 

un impediment? 
Vârsta celor care 

urmează cursul de 

infirmiere se înscrie 

în categoria 40-60 

ani, iar ca studii au 

între 8-12  clase. 

Sigur că nu este 

vârsta un impediment. Majoritatea cursantelor sunt din zonă, din comunele 

limitrofe, multe au lucrat la uzina de la Colibași, altele în croitorii. A fost 

făcută o selecție, au dat un examen de intrare la unitatea medico – socială. 

Spitalul Domnești  a fost desfiintat, iar în 2018 a fost transformat in unitate 

medico-socială. Are 38 de beneficiari, vârstnici cu probleme sociale și 

familiale. Condițiile sunt foarte bune, și în spațiul unității este un centru 

medical unde fac de gardă medici de familie. Au și ambulanță pentru a se 

putea deplasa spre cel mai apropiat spital.  

În interiorul clădirii există un punct farmaceutic,un cabinet de psihologie , o 

sală de kinetoterapie și un cabinet medical cu  nouă asistente medicale. 



 

7. Care sunt beneficiile formarii unor profesionisti in acest domeniu? 

Eu am mai pregătit cred că vreo 260 de infirmieri. Am ținut cursuri si la 

Curtea de Argeș și la Șuici. Am pregătit grupuri și de 30 și de  50 de 

persoane. Acesta este cel mai mic grup. Pe lângă faptul că este importantă 

experiența asistenților medicali care predau aceste cursuri, infirmierele care 

fac cursuri cu formatori ai OAMGMAMR  știu că aceste cursuri sunt 

recunoscute în toate statele UE. Ele pot cu diploma să se prezinte în orice 

stat al UE. 

8. Ceea ce predați dumneavoastră ajunge direct in beneficiul bolnavului.  

Mie, ca formator, mi-a fost prezentată unitatea de la Domnești. Sunt 

beneficiari, care au foarte multe afecțiuni asociate.  Le-am explicat 

infirmierelor ce înseama un AVC, cum se îngrijește un bolnav  în faza 

terminală sau cel cu probleme psihiatrice. În plus, am predat noțiuni de 

comunicare, dezinfecție și dezinsecție, infecții nosocomiale, dieta 

bolnavului, transportul bonavului, despre dezinfectarea saloanelor înainte și 

după, cum se face transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase. De 

exemplu, le-am spus: ,,Dacă în familie aveți un părinte care a suferit un 

accident vascular trebuie să recunoașteți simptomele, să sunați la 112 și să 

puteți oferi informațiile cerute de asistentul de la ambulanță”. 

9. Ce credeți că ar mai trebui făcut pentru infirmiere? 
Să fie motivate de condițiile de lucru, spitalul să fie curat. Să aibă drag să 

lucreze,  să aibă verticalitatea de a spune adevărul și să recunoască 

neajunsurile. Eu, la Domnești, sunt așteptat cu foarte multă bucurie, atât de 

personalul medical, cât și de cel administrativ, mail ales de managerul de 

acolo care este foarrte interesat să aibă toți condiții foarte bune. Spitalul de 

la Domnești era foarte bun 

pentru comunitatea de 

acolo, dar acum prețuiesc la 

fel de mult și unitatea 

medico- socială de acolo. 

Sunt foarte bucuroși că eu 

m-am dus să țin curs pentru 

nouă cursante. În luna 

aprilie a avut loc examenul 

final, de certificare, iar din 

comisie a făcut parte și 

doamna președinte Estera 

Stămoiu.  

 



 

 
 

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali 

din România Filiala Argeș a organizat, la Pitești, în parteneriat cu autoritățile 

administrative și medicale din județul nostru, un eveniment de amploare în 

avanpremiera ZILEI MONDIALE A SĂNĂTĂȚII marcată, anual, în data de 7 

aprilie. 

Mesajul 

principal din acest 

an al 

evenimentului, 

sărbătorit la nivel 

mondial, este: 

Acoperirea 

universală a 

sănătății: pentru 

toți și peste tot.  

Dezbaterea a reunit 

principalii factori 

de decizie din 

domeniul medical 

argeșean și a oferit 

tuturor participanților ocazia să aducă în atenție progresele înregistrate pentru 

creșterea accesibilității la serviciile de sănătate, cât și prioritățile agendei de lucru 

cu privire la proiectele necesare în vederea îmbunătățirii serviciilor medicale 

oferite pacienților din județul nostru. 

Oficialii argeșeni, care reprezintă conducerea administrativă și medicală a 

județului Argeș, au participat în formulă completă: președintele Consiliului 

Județean Argeș, Dan Manu, prefectul județului Argeș, Emilian Dragnea, senatorul 

Cristina Stocheci, membru în Comisia de Sănătate din Senatul României, primarul 

orașului Mioveni, Ion Georgescu, directorul executiv al Direcției de Sănătate 

Publică Argeș, Sorina Honțaru, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Argeș, 

Daniel Mușat, președintele Colegiului Medicililor Argeș, Valentin Bănică, 

președintele Asociației Medicilor de Familie Filiala Argeș, Mariana Boșneag, 

decanul Facultății de Științe din cadrul Universității Pitești, George Mihail Man, 

președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș, Estera Stămoiu.  

    SĂNĂTATE PENTRU TOȚI 

 
   7  APRILIE - ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII 

 



      Cei peste trei 

sute de asistenți 

medicali prezenți 

la dezbaterea 

,,Sănătate pentru 

toți” au stat față 

în față cu 

autoritățile 

argeșene care nu 

s-au sfiit să 

abordeze, cu 

maximă 

resposabilitate, 

pe lângă realizările din domeniul medical, și o parte dintre subiectele delicate ale 

acestui sistem. 

Aceasta a fost provocarea lansată de președintele OAMGMAMR, Estera 

Stămoiu, către autorități, de a vorbi, sincer, despre un sistem în care activează peste 

cinci mii de asistenți medicali, iar alți trei mii le-ar putea urma exemplul. 

Prefectul județului Argeș, Emilian Dragnea: 
,,La mulți ani pentru Ziua 

Sănătății! Vă apreciez pentru 

responsabilitatea de care dați 

dovadă în fiecare zi și pentru 

întreaga dumneavoastră 

activitate. Pe 1 aprilie, în urmă 

cu douăzeci  de ani, am 

constituit Consiliul de 

Administrație al Casei de 

Asigurări de Sănătate Argeș. 

A fost un moment deosebit în 

cariera mea și mi-a oferit 

posibilitatea să iau contact cu 

mediul specific al sistemului sanitar. În acești douăzeci de ani am constatat că 

evoluția a fost pozitivă, înainte de toate financiară, de la un milliard de dolari pe an 

la circa șapte miliarde de euro, dar am constatat și o evoluție în calitatea actului 

medical. Această evoluție trebuie marcată și scoasă în evidență pentru că au fost 

făcute eforturi atât din partea Guvernului, cât și din partea administrației județene 

și a autorităților locale”. 



Președintele 

Consiliului Județean 

Argeș, Dan Manu:  
,,În munca pentru 

pacient, activitatea 

noastră se face numai în 

echipă. Eu nu am 

abandonat această echipă. 

Am gândit un proiect 

foarte ambițios pentru că,      

eu vă spun în 

numele echipei cu care 

lucrez, sănătatea este pe 

primul loc. Suntem singurul județ din România care a accesat cele mai mari sume 

guvernamentale pentru Spitalul Județean de Urgență Pitești(SJU) - cu cinci mari 

proiecte, pentru Spitalul de Pediatrie, și, de asemenea, pentru primul și singurul 

spital făcut din temelii, cel de la Mioveni. În anul 2016 am deschis primele centre 

de permanență în Argeș, iar anul acesta vom mai deschide încă două-trei. Am făcut 

unități de asistență – medico social, la Domnești, și o să mai inaugurăm încă două. 

Ne lipsește un departament de chirurgie cardiovasculară pentru adulți și copii. Din 

anul 2016,  am investit în aparatură medicală în valoare de aproximativ o sută de 

milioane de euro și o să achiziționăm al doilea CT la SJU. Am însă o rugăminte 

colegială la dumneavoastră. În practica profesională relația asistent medical-

pacient trebuie să atingă standard înalte. Empatia, respectul, înțelegerea sunt valori 

de bază ale unui act medical. Și să nu uităm că, niciodată, un om nu vine pe 

treptele spitalului sau ale 

tribunalului de drag. La multi 

ani, tuturor!”. 

Senatorul Cristina Stocheci, 

membru în Comisia de 

Sănătate din Senatul 

României 
,,Vă spun cu mândrie ,,Dragi 

colegi” pentru că prima școală 

pe care eu am absolvit-o a fost 

liceul sanitar. Un asistent 

medical bun este un om 

valoros. Sistemul medical 

suntem noi toți: asistenți 

medicali, medici, autorități locale și județene, reprezentanți ai Ministerului 



Sănătății. Este momentul să gândim un sistem de sănătate pentru pacient. Este 

momentul să ne punem la masa deciziilor și să gândim un sistem de sănătate 

centrat pe pacient, nu pe suferință. Numai dacă am fi rău intenționați nu am 

recunoaște că s-au facut multe pentru sistemul de sănătate cu sprijinul Guvernului, 

Ministerului Sănătății, autorităților județene și locale. Trebuie să realizăm că, în 

Argeș, au venit multe cadre medicale noi ceea ce înseamnă că sistemul medical din 

județul nostru a prezentat siguranță și credibilitate.  

        Cred că este momentul să punctăm și investițiile. Am ajuns, anul acesta, la un 

buget de 4,8%  din PIB. Au fost alocate resurse financiare importante atât 

Ministerului Sănătății cât și Casei de Asigurări de Sănătate. Chiar și medicii de 

familie vor primi o creștere substanțială ca o recunoaștere pentru munca 

dumnealor. Ministerul Sănătății s-a îndreptat și către centrele de permanență care 

reprezintă o prioritate. În centrele medico-sociale am creat foaret multe locuri de 

muncă. Să nu uităm că segmentul acesta este unul de mijloc, între cel medical și 

cel social, pentru că se ocupă de oameni care temporar sau definitiv au nevoie de 

susținerea noastră. Argeșul a demonstrat că s-a ocupat de achiziția de aparatură, 

deși nu a fost ușor. Anul acesta, unul dintre proiectele majore este destinat mamei 

și copilului. Multe investiții vor fi îndreptate atât către maternități, cât și pregătirii 

personalului care va lucra în domeniul acestor proiecte. Recent a fost renovată 

secția de endocrinologie pediatrică din Spitalul Parhon. Este un sector încercat, 

motiv pentru care endocrinologia pediatrică a meritat să fie o prioritate pentru 

Ministerul Sănătății. S-a început reabilitatea sanatoriului de la Techirghiol pentru 

copiii care au nevoie de recuperare neuro- psihomotorie.  

          S-au făcut pași mulți în sănătate, poate nu suficienți, dar vreau să vă asigur 

că vom face tot ce am promis, vom ține sănătatea prioritate zero și vom fi alături de 

dumneavoastră  întotdeauna. Mă înclin cu respect în fața profesiei dumneavoastră 

și a celor care în acest moment sunt 

la capătul pacienților. Sănătate și o 

viață luminoasă!”. 

Primarul orașului Mioveni, Ion 

Georgescu: ,,Munca în echipă este 

secretul pentru reușita proiectului 

privind Spitalul Mioveni. Le 

mulțumesc pentru sprijin tuturor 

autorităților aflate la conducerile  

instituțiilor deconcentrate din 

județul Argeș, dar și echipei mele 

de la Mioveni, cea de la primărie și 

cea de la spital. 

Este un spital de 17800 de metri 



pătrați, o noutate în România, care are trei componente: parte medicală, sector de 

decontaminare, pentru că avem reactorul nuclear, dar și medicină tradițională 

chinezească. Sper ca centrul medicinei tradiționale chinezești, în România, să fie la 

Mioveni. O altă noutate este aceea că spitalul funcționează 72 de ore fără să aibă 

nevoie de niciun serviciu extern. Tehnologia este la nivelul anului 2018 și costă în 

jur de 68 de milioane de euro. Sper ca în luna august să facem receptia spitalului, 

iar la sfârșitul lunii septembrie secțiile noi de la Spitalul Sfântul Spiridon să se 

mute în casă nouă, urmând, din luna septembrie, să înceapă concursurile de 

angajare. Pot participa la concurs cei care au vechime un an de zile în specialitate.  

Prima secție care se va muta este neonatologia de la Spitalul Călinești . Pot să vă 

spun că fluxurile sunt făcute de așa natură încât dacă ați greșit ușa trebuie să 

refaceți tot fluxul. Este prevăzut cu cantină-restaurant și cu două spălătorii. Nimeni 

nu stă cu hainele de acasă. Nu vrem să periclităm activitatea unităților medicale de 

la Pitești, avem medici care se întorc în județul Argeș și care vor să lucreze la 

Mioveni.Vă doresc să fiți sănătoși și să oferiți servicii de calitate. Singura mea 

recomandare este să creșteți calitatea serviciilor medicale oferite pacienților așa 

cum Guvernul a crescut condițiile pentru dumneavoastră. 

Trebuie să ne schimbăm în relația cu pacientul și cu aparținătorul pentru că nimeni 

nu vine de drag la spital. Vă urez să depășiți această barieră și să faceți 

performanță”. 

Directorul executiv al Direcției de 

Sănătate Publică Argeș, Sorina 

Honțaru: ,,La multi ani, tuturor! 

Suntem o echipă și trebuie să lucrăm 

în echipă. Toate autoritățile au loc la 

aceeași masă și putem să spunem că 

lucrăm foarte bine. În județul Argeș 

stăm bine, natalitatea a crescut, 

numărul cazurilor de TBC a scăzut, 

dar numărul cazurilor de cancer și 

diabet a crescut. A crescut și calitatea 

serviciilor medicale oferite în județul 

nostru. Știm cu toții că ne-am ales o 

muncă frumoasă, dar grea. De aceea, rugămintea mea către dumneavoastră este de 

a avea grijă la atitudinea față de pacienți și aparținători. Să răspundem frumos. 

Cele mai multe nemulțumiri pleacă de aici. Le mulțumesc medicilor de familie, 

pentru că s-au implicat în campania de vaccinare”.  



Președintele Casei de Asigurări de Sănătate 

Argeș, Daniel Mușat:  
,,Domnul prefect a spus că anul acesta se 

împlinesc 20 de ani de la implementarea unui 

nou sistem de îngrijire a sănătății din România: 

sistemul asigurărilor de sănătate. Am făcut 

echipă cu domnul prefect și cu doamna Anci 

Ionescu, și au rezultat lucruri pozitive. Trecând 

acum prin unități sanitate vizitate în urmă cu 

douăzeci de ani, se costată  că nu există termen 

de comparație. Între Spitalul Vedea sau cel de la 

Ștefănești de acum douăzeci de ani și cele de 

astăzi, spre exemplu. Este altă planetă. Nu se 

poate compara. Asta datorită injecției de capital 

care s-a făcut în sistemul de sănătate din județul Argeș. În fiecare an, în instituțiile 

medicale din  județul Argeș, intră peste 180 de milioane de euro, iar SJU primește, 

lunar, de la asigurările de sănătate, decontări de peste 3,2 milioane de euro. 

Activitatea noastră are rezultate vizile și palpabile. Toți factorii de față au muncit și 

se vede pentru că și calitatea serviciilor medicale este alta. Eu nu fac diferența între 

serviciile oferite de instituțiile medicale publice și instituțiile medicale private. Vă 

mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră și vă doresc mult succes!”.  

Președintele Colegiului 

Medicililor Argeș, Valentin 
Bănică: ,,Medicina modernă 

este de neconceput fără echipa 

medicală. S-a făcut o 

radiografie exactă și trebuie să 

recunoaștem că atât de multe 

și mari investiții în Argeș, 

într-un timp atât de scurt, nu a 

mai existat. Ce înseamnă tema 

de anul acesta a Zilei 

Mondiale a Sănătății? Înseamnă accesibilitatea tuturor la servicii medicale 

esențiale și de calitate. Aceste servicii vor asigura îmbunătățirea stării de sănătate a 

populației, creșterea speranței de viață, asigură o creștere economică și financiară 

care să ducă la înlăturarea sărăciei. De ce marcăm această zi? Pentru a atrage 

atenția, pentru a conștientiza și a responsabiliza factorii de decizie și societatea 

civilă asupra importanței sănătății pentru individ și societate. 



Tema contribuie la determinarea autorităților de a asigura un cadru legislativ și 

financiar, precum și la pregătirea cadrelor medicale. Tot în această tematică se 

pune pe primul plan medicina de familie care asigură toată gama de servicii”. 

Președintele Asociației Medicilor 

de Familie Filiala Argeș, Mariana 

Boșneag: ,,Am în spate 360 de 

medici de familie. Le mulțumesc 

tuturor factorilor de decizie din județ 

care ne-au sprijinit de fiecare dată și 

cu care colaborăm foarte bine în 

folosul sistemului sanitar argeșean. 

Au fost foarte multe investiții în 

acest sistem. Cunosc așteptările 

asistentelor medicale și sperăm ca, în 

acest an, să beneficieze de o creștere 

salarială’’. 

Dincolo de cuvinte, profesionistul Mariana Boșneag a prezentat invitaților și 

asistenților medicali o lucrare științifică privind realitățile din domeniul pe care îl 

reprezintă.  

Decanul Facultății de 

Științe din cadrul 

Universității Pitești, George 

Mihail Man: ,,Universitatea 

Pitești formează de 

nouăsprezece ani asistente 

medicale cu studii 

superioare. Este o realizare 

pentru județul Argeș care nu 

are o facultate de medicină, 

dar, iată, are învățământ 

superior medical pentru 

asistente medicale.  

Etapa de formare a asistenților medicali este foarte importantă, generațiile care vor 

veni sperăm să ne reprezinte mai bine decât generațiile actuale. Pentru că suntem la 

un ceas aniversar, să ne bucurăm deoarece profesia noastră este o meserie cu 

vocație, cu răspundere foarte mare care trebuie să facă legătura dintre partea umană 

și suferința altei persoane. Dumneavoastră sunteti cei mai apropiați de pacienți. 

Tema aceasta a acoperirii universal a sănătății este o temă de granițe. Este foarte 

bine că sunt prezente toate autoritățile, toți factorii sociali, administrativi și 

medicali. Să ne gândim cât de grei au fost acești treizeci de ani în care a trebuit să 



punem pe roate un sistem sanitar. Avem multe realizări de care suntem mândri, ne 

propunem să creștem calitatea actului medical și dorim să mulțumim tuturor. Să 

creștem calitatea serviciilor medicale este dezideratul nostru al tuturor celor 

implicați în actul medical”. 

Președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș, Estera Stămoiu: 

,,Acesta este un eveniment care 

marchează Ziua Mondială a 

Sănătății,  organizat în 

parteneriat cu toate instituțiile 

responsabile din domeniul 

sanitar din județul Argeș. Este 

un efort comun și ceea ce se 

întâmplă, astăzi, este meritul 

tuturor celor care sunt prezenti 

aici. Orientativ, după ultimul 

recensământ, avem în mediul 

urban un asistent medical la 136 

de locuitori, iar în cel rural un 

asistent medical la 800 de locuitori. Întrebarea este ce putem face noi,asistentii 

medicali  pentru a răsturna aceste statistici, în contextul în care, la nivel național, se 

pune problema schimbării centrului de greutate din zona de spital în zona 

comunității. Una dintre provocările majore este aceea de creștere a rolului 

asistentului medical în comunitate. Cum?  Dezvoltând antreprenoriatul medical. 

Avem o legislație care reglemetează acest lucru. Avem legislație, dar niciun 

cabinet al unui asistent medical.Ce ne 

lipseste? Curajul,viziunea,vointa, 

determinarea….. ? Atât barierele, cât și 

soluțiile sunt în mintea noastră. Dacă 

vorbim de creșterea rolului asistenților 

medicali în comunitate, acesta nu va 

crește singur, ci prin acțiunile noastre. 

Depinde de noi și de cum ne înțelegem 

misiunea acolo, în comunitatea noastră.  

Nu aș putea să închei fără să îl citez pe 

domnul președinte, Mircea Timofte, 

căruia i se datorează multe lucruri bune 

care s-au întâmplat în profesia noastră: 

,,Asistenții medicali nu reprezintă 

numai cea mai numeroasă resursă 

umană a sistemului de sănătate, dar și o 



resursă vitală care ar trebui plasată în centrul îngrijirilor de sănătate”. 

Estera Stămoiu a lansat o provocare și asistenților medicali abordând subiectul 

antreprenoriatului către care se pot îndrepta asistenții medicali.  

În finalul discursului său, Estera Stămoiu, i-a invitat pe oficiali la gestul 

firesc al strângerii de mână cu asistenții medicali, gest care sugerează, deopotrivă, 

atât confirmarea și respectarea angajamentelor între cei care formează sistemul 

medical argeșean cât și respectarea 

angajamentelor luate față de 

pacienții argeșeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

În concluzie, prezența autorităților la aceeași masă de discuție, având un 

mesaj comun, reprezintă dovada că Argeșul are o echipă care colaborează eficient 

în beneficiul cetățenilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASISTENT MEDICAL ARGEȘEAN,   

                                         

                                                 CU SUCCES ÎN ITALIA  

                                                             

                                                                     ȘI CU DOR DE ROMÂNIA 

 
 

De aproape doisprezece ani 

pansează rănile fizice și sufletești ale unor 

italieni ajunși la vârsta la care sunt numiți 

bunici. Cristian ROTARU are 39 de ani și, 

când vine în România, locul pe care îl 

numește ,,acasă” este în Leordeni, Argeș. 

După ce a absolvit o postliceală cu profil 

sanitar a bătut din poartă-n poartă ca să 

își găsească un loc de muncă. Ceva mai 

târziu avea să își dea seama că rostul său 

era să își caute drumul în alte părți. Astfel, 

în anul 2007, după ce a urmat un curs al 

unei agenții care căuta personal medical 

pentru Italia, a pornit în marea aventură a 

vieții sale cu destinația… Padova. 

După o perioadă în care a urmat 

cursuri de limbă și de legislație italiană, 

agenția i-a găsit un loc de muncă într-o zonă în care se vorbea limba germană. 

După cinci-șase ani de studiu s-a perfecționat și în tainele limbii lui Goethe și a 

obținut joburi fixe în mai multe unități medicale. A ales o ,,structură” (n.r. 

unitate medico-socială) unde sunt îngrijite, pe perioadă determinată, persoane 

vârstnice cu tot felul de patologii. În plan personal, Cristian Rotaru se bucură de 

iubirea unei soții, româncă la fel ca el, pe care, în urmă cu trei ani, a asistat-o la 

nașterea fetiței lor. 

Și, cum pe calea străinătății nu pășești niciodată fără strângere de inimă, 

argeșeanul nostru și-ar dori, într-o bună zi, să se întoarcă împreună cu soția și 

fetița în locul pe care îl numesc… ACASĂ. Până atunci însă, a avut amabilitatea 

ASISTENT MEDICAL                        

PE MAPAMOND 



să ne răspundă la câteva întrebări despre profesia pe care o desfășoară pe 

meleagurile italiene. 

1. Ce v-a determinat să vă alegeţi profesia de asistent medical? Ce 

înseamnă această profesie pentru dumneavoastră? 

Am ales să fiu asistent medical pentru că îmi place să ajut oamenii. Este 

modul meu de a-mi trăi viața. Și acasă și peste tot, tot asistent ești pentru 

că sfaturi se cer tot timpul. 

2. De ce ați luat decizia să plecați în străinătate, din ce motive? Cum ați 

ales Italia? 

De  nevoie. După absolvire, am vrut să mă,angajez aici, dar nu am reușit. 

Am încercat și la spital și la un cămin de persoane vârstnice. Nu am reușit 

nici măcar ca voluntar. 

3. V-au fost recunoscute acolo studiile din România sau a trebuit sa 

faceți, suplimentar, alte studii? 

Școala din România a fost recunoscută de catre ministerul Sănătății din Italia. 

A durat ceva timp, dar când am plecat, am plecat cu toate actele în regulă și 

cu recunoașterea documentelor. 

4. Sunteți membru al instituției italiene similară Ordinului Asistenților 

Medicali din România? 

Sunt membru 

al Ordinului  

Asistenților 

Medicali din 

Italia, O.P.I.  

Fără a fi 

membru al 

acestui ordin 

nu se poate 

profesa. Am dat 

un examen de 

verificare a 

cunoștințelor de limbă italiană, destul de simplu. 

5. Există acolo obligația ca asistenții medicali să urmeze cursuri de 

educație medicală continuă? 

Sigur că da. Facem cursuri de perfecționare și, in decursul a trei ani, 

trebuie să obinem 150 de credite. Există posibilitatea să faci un master, să 

faci cursuri de management. 

6. Plătiți dumneavoastră aceste cursuri? 

Nu se plătesc cursurile. Sunt și cu plată, este adevărat. Toate cursurile 

pe care eu le-am plătit au fost decontate, ulterior, de către angajator. 



O.P.I. organizează foarte multe cursuri gratis. Sunt și cursuri online. Acum 

chiar se pot face toate online. Sunt și structuri (n.r. unități medicale) care nu 

decontează plata acestor cursuri. 

7. Cum se obțin creditele de educație medicală continuă  în țara în care 

lucrați acum? Este dificil să acumulați numărul necesar de credite? 

Dacă am facut toate cele 150 de credite necesare pentru trei ani, in următorii 

trei ani am reducere 30 de credite și trebuie să fac doar 120. Nu am auzit să 

fie sancționat cineva are nu face numărul de credite. Am observat însă că 

datorită acumulării creditelor necesare am avut prioritate la concursuri 

pentru posturi mai bune și mi s-a mărit punctajul dacă am prezentat aceste 

credite. 

8. Care este cuantumul cotizației pe care trebuie să o achitați acolo? 
Cotizația este de 70 de euro pe an, dacă plătim până în luna aprilie. Dacă nu 

plătim până în aprilie, atunci cotizația se dublează, adică 140 de euro. 

9. Care sunt diferențele 

dintre Ordinul Asistenților 

Medicali din România și cel  din 

Italia?  
Acolo lucrez în condiții foarte bune. 

Se iau măsuri dacă întâmpini 

probleme. Sunt foarte bine 

organizați. Sunt și chestii care nu 

merg, dar încearcă să meargă înainte. 

Nu e corupție. Nu se așteaptă nimeni 

să primească ceva de la un pacient 

sau de la rudele lui. Avem tot ce ne 

trebuie, nu lipsește nimic, nici 

aparatura, nici alte materiale. Eu sunt responsabil cu aprovizionarea și am 

obligația să îmi aduc materialele pe secție. Avem un program în computer unde 

facem comanda de trei ori pe săptămână. Mai sunt situații, rare, în care pacienții 

au trebuit să cumpere anumite medicamente. 

10. Cum se rezolvă eventualele dispute cu pacienții? 

Disputele cu pacienții reprezintă un punct foarte sensibil pentru că ei vor o 

imagine foarte frumoasă. Până acum nu a apărut nimic în spațiul public pentru 

că se rezolvă toate problemele în interior. Acolo sunt condiții bune, este 

curățenie și ești respectat ca asistent medical. Sunt mulți care denunță orice 

neregulă, abuz, sau rău tratament. Aici, de doi ani de zile, există o lege nouă de 

malpraxis. Mi-a plăcut să încep să lucrez aici pentru că nu lucrez cu frică. 



În Italia îți găsești de lucru, trebuie doar să vrei să muncești. Sindicatul ne-a oferit 

o asigurare cu 15 euro și acoperă dacă greșești tratametele și te denunță pacientul. 

Dacă, de exemplu, rupi o pereche de ochelari sau bunuri materiale ale unui pacient, 

are structura o asigurare și ei despăgubesc pacientul. 

11.  Ce calităţi consideraţi că trebuie să aibă un asistent medical bun? 

Trebuie să fie comunicativ în primul rând, deschis la noi oportunități, la 

idei noi, să asculte, să știe cu adevărat să asculte persoanele. Când asculți o 

persoană este sufficient pentru că, uneori, este important chiar să asculți fără 

să zici nimic 

altceva. Desigur, 

să știe meseria 

foatrte bine este 

punctul de bază. 

12.  Ați avut 

parte de 

experiențe 

care v-au 

marcat?  

       Da, 

experiențele care 

m-au marcat 

lucrând în casa de 

bătrâni. La început 

te atașezi foarte mult și îi vezi cum se duc. Pentru mine, la început, era 

dificil, dar m-au ajutat cursurile  de relaționare umană, de cum să gestionezi 

pacientul care moare, cursurile de psihologie, de cum să te comporți cu un 

pacient care este în faza terminală. M-a ajutat destul de mult, să împărtășesc 

experiența mea cu ceilalți. Când termini școala ai dorința de a ajuta persoana 

cât mai mult și nu știi când este cazul să nu mai insiști să ții un bolnav în 

viață prelungind o suferință inutilă. 

13.  Puteți să avansați în funcție? Ce vă doriți profesional? 
Acum m-au înscris la un curs ca să mă pună șef de secție, dar nu știu dacă mi-ar 

plăcea. Din cauza programului pentru că trebuie să fii mult mai mult prezent acolo. 

Lucrez, pe zi, câte opt ore și mai fac câte patru – cinci ture de noapte pe lună. 

Câștig cam  2200 de euro pe lună. Nu am reușit să îmi cumpăr casă acolo, mi-am 

făcut ceva aici, dar, în ultimul timp, cheltuielile sunt destul de mari și acolo. 

14.  Asistentul face, deopotrivă, echipă cu pacientul și cu medicul. 

Sunteți legatura dintre medic și pacient. Cum vedeți dumneavoastră 

această echipă acolo, în Italia? 
Unde lucrez eu vin și medici, dar nu permanent. Suntem prieteni, vorbim 



cu ,,tu”. Eu am încercat mereu să respect, să vorbesc cu ,,dumneavoastră” , dar 

ei sunt foarte deschiși la discutii, prietenoși, vorbim deschis despre orice și 

chiar apreciez raportul cu ei, mai ales că nu sunt tot timpul în structură. 

15.  Luati în calcul să vă întoarceți acasă, în țară, la un moment dat? 

Mai ales, acum, că s-au îmbunătățit condițiile? 

M-am gândit să mă întorc la un moment dat și să lucrez în sistemul public. Așa aș 

fi interesat. 

16.  Ce ați apreciat acolo și credeți că ar fi bine de aplicat și la noi? 

Ca asistenții medicali să comunice cu pacienții atunci când intră în contact cu 

pacienții. Trebuie să se prezinte, să spună cine sunt. Eu nu știam, într-un spital din 

București, dacă vorbesc cu un doctor sau cu o asistentă sau infimieră. Primul lucru 

pe care se pune  accent în Italia este să te prezinți pacientului din fața ta, cine ești și 

ce funcție ai. Apoi asculți problemele. Aici… ,,Buna ziua! Ce doriti?”, exact ca la 

magazine. O parte din personalul medical, de aici, din România, se crede un pic 

mai sus. Nu se vede empatia de care are nevoie un pacient. Nu vorbesc, în acest 

moment, ca asistent medical, ci ca pacient în România. Probabil în sistemul privat 

s-ar putea să se vadă, dar în cele publice, în care am fost eu, empatia și 

comunicarea ar putea fi îmbunătățite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentul medical joacă un rol 

important în asistența medicală de 

urgență, fiind parte integrantă și 

obligatorie din echipajele 

ambulanțelor medicale de urgență. 

Prin Ordinul ministrului sănătății nr. 

158/2019, publicat astăzi, 27 martie, 

în Monitorul Oficial, au fost aprobate 

Normele de organizare și desfășurare 

a programului de studii 

complementare în asistența medicală 

de urgență pentru asistenții medicali. 

          La programul de studii 

complementare în asistența medicală 

ATESTATUL DE STUDII COMPLEMENTARE ÎN ASISTENȚA 

MEDICALĂ, OBLIGATORIU PENTRU ASISTENȚII MEDICALI 

DE LA UPU, SMURD ȘI AMBULANȚĂ 



de urgență vor avea acces moașele cu studii superioare de lungă durată, moașele cu 

studii postliceale, asistenții medicali generaliști cu studii superioare de lungă sau 

scurtă durată și asistenții medicali generaliști cu studii postliceale și medii. 

          Vor avea acces cu prioritate la acest program asistenții medicali deja 

încadrați, cu contract individual de muncă, în cadrul serviciilor de ambulanță și în 

structurile de primire a urgențelor (UPU, UPU-SMURD, CPU).   

           În plus, personalul din serviciile de ambulanță care nu obțin atestatul de 

studii complementare timp de doi ani de la prima parcurgere și finalizare a 

programului de studii nu va putea desfășura activitatea de șef de echipaj și se va 

pune la dispoziția angajatorului. Similar, asistenții din structurile de primire a 

urgențelor care nu obțin 

atestatul de studii 

complementare se vor pune la 

dispoziția angajatorului și nu 

vor putea desfășura activități în 

zonele de tratament (triaj, 

resuscitare, tratament imediat, 

observație pacient critic sau în 

cadrul echipajelor SMURD).  

           Ordinul publicat  

prevede ca, în termen de cel 

mult zece ani, toți asistenții 

medicali din serviciile și 

structurile menționate să 

promoveze programul de asistență medicală de urgență și să obțină atestatul de 

studii complementare. După această perioadă „de grație”, angajările nu se vor mai 

putea face decât pentru asistenții medicali care au promovat programul și au 

obținut atestatul sau care fac dovada înscrierii la program, cu condiția promovării 

acestuia în termen de un an. 

         Valabilitatea atestatului va fi de cinci ani, după care va fi necesară 

recertificarea. Metodologia de recertificare, la fel ca structura programului de 

formare (curriculum de pregătire) se elaborează de către Comisia de medicină de 

urgență și dezastre a Ministerului Sănătății, se avizează de secretarul de stat șef al 

Departamentului pentru Situații de Urgență din Ministerul Afacerilor Interne (Raed 

Arafat) și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății. 

         Responsabilii naționali ai programului de studii complementare în asistența 

medicală de urgență se stabilesc de către Comisia de medicină de urgență și 

dezastre a MS și se avizează de către Comisia interministerială pentru suport 

tehnic. Centrele de formare ale programului de pregătire pentru obținerea 

atestatului de studii complementare pentru asistenții medicali sunt stabilite, prin 



Ordinul m. s. 158/2019, sunt o serie de unități de primire a urgențelor și mai multe 

servicii de ambulanță. Sunt incluse unitățile de primire a urgențelor din: Spitalul 

Clinic de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul 

Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București, Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Arad, Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, Spitalul Clinic Județean 

de Urgență Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Spitalul 

Clinic Județean de Urgență Iași, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș 

și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara. Acestora li se adaugă serviciile 

de ambulanță Bihor, București-Ilfov, Cluj, Constanța, Iași, Mureș și Timiș. 

           Detaliile privind programul propriu-zis se regăsesc în Normele de 

organizare și desfășurare a programului de studii complementare în asistența 

medicală de urgență pentru asistenții medicali, cuprinse în Anexa 2 a Ord. m. s. 

158/2019. De reținut că programul are durata de 13 săptămâni (ultima fiind de 

evaluare finală), structurate astfel: opt ore/săptămână de cursuri teoretice, patru 

ore/săptămână de lucrări practice și trei ture/săptămână de 12 ore la UPU și într-un 

serviciu prespitalicesc (SMURD sau ambulanță). Examenul de evaluare finală 

constă din două probe practice, iar nota minimă de promovare este 7. Promovarea 

conferă candidatului posibilitatea înscrierii la examenul pentru obținerea 

atestatului.  Conform noului act normativ, taxa de instruire poate fi suportată de 

instituția angajatoare. La examenul pentru obținerea atestatului se pot înscrie 

candidații care au absolvit programul de studii complementare și se află în 

interiorul termenului de doi ani de la absolvire. Taxa de înscriere la examenul de 

atestat poate fi suportată de instituțiile angajatoare o singură dată. 
 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada 20-25 aprilie, cu 

prilejul marcării,,Săptămânii 

Europene a Vaccinării”, se derulează 

campania cu tema ,,Să ne protejăm 

împreună. Vaccinurile sunt 

benefice”, care are scopul de a 

sublinia necesitatea de conștientizare 

a beneficiilor vaccinării pentru a 

garanta că fiecare persoană este 

ATITUDINEA FAȚĂ DE VACCINARE. ROLUL 

ASISTENTULUI MEDICAL 
 



protejată de bolile prevenibile prin vaccinare. 

Sub sloganul ,,Prevenție. Protecție. Vaccinare.”, campania din acest an pune 

accent pe încurajarea populației privind cea mai la îndemână formă de prevenție: 

vaccinarea. Statisticile anului 2018, privind prevenția prin vaccinare, arată că 

România e pe primul loc în Europa la încrederea în vaccinul anti-gripal și pe locul 

20 la vaccinurile pentru copii. Epidemiile recente de gripă și rujeolă din țara 

noastră, subliniază vulnerabilitatea populației la aceste afecțiuni. Mai mult de 

jumătate dintre români nu s-au vaccinat niciodată împotriva gripei, deși bolnavii cu 

afecțiuni cardio-vasculare, pulmonare, diabeticii, gravidele și copiii de până la 

cinci ani sunt cei mai vulnerabili pacienți în fața virusului gripal.  

De aceea, este nevoie continuă și susținută de informare cu privire la 

vaccinare. În prezent, circulă 

multă informație eronată în 

spațiul virtual despre riscurile 

vaccinării. Părinții însă, ar trebui 

să se informeze adecvat, din 

singurele surse sigure: 

profesioniștii din sistemul 

medical. Informațiile eronate au 

deplasat atenția publică de la 

avantaje către lipsa de încredere 

și posibilele efecte secundare, iar 

indiferența față de vaccinare și 

reticențele au devenit deja pentru 

specialiști sursă de îngrijorare. 

Vaccinarea este una dintre 

cele mai puternice și mai 

eficiente măsuri de sănătate publică. De aceea, conducerea Ordinului Asistenților 

Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România s-a implicat, 

încă din anul 2015, în campania de informare corectă a populației privind 

importanța și beneficiile vaccinării. 

,,Asistentul medical  generalist este în linia întâi în ceea ce privește 

discuțiile  cu părinții,  pregătirea acestora pentru  etapele de  vaccinare și, 

inevitabil,  cel  care  trebuie să  răspundă întrebărilor îngrijorate  ale  părinților  

nehotărâți,  nelămuriți, între   informațiile contradictorii  și <<sfaturile>> primate” 

a declarat președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeșeni, Estera Stămoiu. 

Din acest  motiv,  este  extrem de  important ca populația să aibă  cunostiință 

despre existența controverselor  legate de  vaccinare, dar  și  să  aibă  acces   la  

informație  de  calitate care să depășească obstacolele potrivit cărora vaccinurile 

provoacă multiple reacții adverse. Informațiile complete și corecte privind 



vaccinarea trebuie să răspundă tuturor întrebărilor legate de: beneficiile actului de 

vaccinare, unde și când  trebuie făcut următorul vaccin - mai ales pentru cazul în 

care avem de-a face cu un rapel, potențialele efecte  adverse și cum să le facă față 

precum și ce boli pot fi prevenite prin vaccinare. 

SESIUNE DE CONSILIERE LA SPITALUL DE PEDIATRIE 

,,În acest an, și nu numai, acțiunile instituției noastre sunt orientate către o intensă 

campanile de prevenție, cu accent, în primul rând, pe vaccinare. Pentru a înregistra 

succesul acestui demers trebuie un efort de echipă: personalul medical, părinții, 

instituții din sănătate. Fiecare părinte știe că viața și sănătatea copiilor săi stă în 

deciziile pe care el le ia. De aceea, ca mamă și ca profesionist în domeniul medical, 

consider că este nevoie susținută și continuă de informare privind beneficiile 

vaccinării.                                                         

Asistenții medicali argeșeni s-

au aliniat misiunii de informare 

corectă a părinților din dorința de a 

lăsa în urmă statisticile care prezintă 

numărul cazurilor de persoane 

decedate, victime ale unor afecțiuni 

ce puteau fi prevenite prin 

imunizare. 

Este o misiune grea ținând 

cont de faptul că spațiul virtual, și 

nu numai, abundă în comentarii 

false privind vaccinarea. Atuul nostru însă, în această campanie pentru viață, îl 

reprezintă mesajul pe care profesioniștii din domeniul medical sunt deciși să îl 

transmită, asumându-și orice efort, până în cele mai îndepărtate localități. 

Asistenții medicali argeșeni au toată pregătirea necesară pentru a face față unei 

asemenea campanii. Mă refer 

atât la pregătirea profesională, 

cât și la capacitatea emoțională, 

umană, de a obține rezultate 

favorabile în această misiune de 

cursă lungă al cărei start l-am 

dat luni, 22 aprilie, la Spitalul 

de Pediatrie Pitești, unde a avut 

loc o sesiune de informare și 

consiliere atât a mamelor cât și 

a personalului medical, privind 

beneficiile vaccinării” – afirmă 

Estera Stămoiu.     



Acțiunea s-a derulat sub îndrumarea doamnei Neli Homeghiu, 

vicepreședinte al OAMGMAMR filiala Argeș, Neli Homeghiu, și a directorului de 

îngrijiri medicale din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești, Adela Silveanu, 

profesioniști cu zeci de ani de experiență în domeniul asistenței medicale de 

pediatrie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este prima floare a 

primăverii, este bucuria în stare 

pură, este simbolul gingășiei și al 

rezistenței, deopotrivă, și a primit 

numele… GHIOCEL. 

Una dintre legendele Ghiocelului 

spune că, în urmă cu multă vreme, 

după ce Dumnezeu a terminat de făcut 

Pământul cu toate ale lui și oamenii și 

cele patru anotimpuri, le-a dat drumul 

peste lume și i-a spus zăpezii să 

meargă la flori să-și ceară culoarea. 

Pe rând, zăpada a trecut pe la toate 

florile pământului, dar niciuna nu a 

vrut să-i dea culoarea ei. Numai 

ghiocelul, mic, delicat, a fost de acord să-i dea din culoarea lui. Drept răsplată 

pentru dărnicia lui, ghiocelul a fost binecuvântat de Dumnezeu ca el să fie prima 

floare care anunță primăvara. 

    Ghiocelul crește spontan, prin pădure, în parcuri și chiar pe malul apelor de 

munte, în aproape toată Europa. Dincolo de faptul că este numit vestitorul 

primăverii, ghiocelul este apreciat și pentru virtuțile sale terapeutice.  

GHIOCELUL, 
VESTITORUL 
PRIMĂVERII ȘI 
AL SĂNĂTĂȚII 
 

    SĂNĂTATE  PE 
GUSTATE 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=649445608812803&set=a.123555571401812&type=3&eid=ARArzXyaPmcOO0_2hcE8c-6-phBCl4HqReS5MhISKfQFB8wKp3JJ9fiUM0trPyqCS3X95Ovm64m-ViCp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=649445608812803&set=a.123555571401812&type=3&eid=ARArzXyaPmcOO0_2hcE8c-6-phBCl4HqReS5MhISKfQFB8wKp3JJ9fiUM0trPyqCS3X95Ovm64m-ViCp


         Proprietățile terapeutice ale ghiocelului 
         De la ghiocel, în scop terapeutic, se folosesc frunzele, tulpinile și florile, bine 

uscate și mărunțite.  

         Extractul de ghiocei ajută bolnavii de Alzheimer 
         Specialiștii au descoperit că extractul de ghiocei ajută persoanelor care suferă 

de Alzheimer. Din ghiocei se extrage galantamina, care, împreună cu alte 

substanțe, intră în componența medicamentelor folosite în tratamentul pentru 

Alzheimer, dar și a altor forme de demență.  

          Infuzia din ghiocei se prepară turnând o cană de apă fiartă, 200 de ml, peste 

o lingură de plantă. Se acoperă vasul, se lasă la infuzat zece minute, se filtrează și 

se bea cald, cu înghițituri mici și rare.  

Împotriva reumatismului  
       La țară, oamenii obișnuiesc și azi să pună ghiocei în apa de baie pentru că așa 

cred că pot să scape de durerile reumatice. În unele părți ale Europei, mult timp a 

persistat obiceiul de a freca fruntea cu flori de ghiocei pentru calmarea durerilor de 

cap de care, în general, suferă mai mult femeile. Pentru comprese, se face o infuzie 

din ghiocei mai concentrată care se folosește împotriva durerilor locale, din diferite 

motive, și a celor provocate de varice. 

 Pentru luminozitatea tenului 
           Sucul de ghiocei curăță și albește tenul. Compresele cu infuzie din ghiocei 

se folosesc împotriva petelor care, odată cu înaintarea în vârstă, apar pe piele. 

Trebuie să preparați un extract 

din 30 de  fire de ghiocei uscați 

și sucul a trei lămâi bine 

coapte. Soluția se lasă la 

macerat  vreme de șase zile, 

apoi se strecoară și se păstrează 

într-un recipient închis ermetic. 

Extractul se păstrează la rece 

și, zilnic, după ce vă 

 demachiați, aplicați extractul 

pe zonele cu pete, pe față și pe 

gât,  până când leacul are 

efectul dorit. Simplă sau în 

combinație cu puțină zeamă de 

lămâie, infuzia care se aplică pe pielea proaspăt spălată calmează durerea, 

împiedică apariția petelor și îndepărtează pistruii.  

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/pielea/


Util în afecțiunile vaginale 
        Decoctul din ghiocei este folosit ca leac în cazul 

unor afecțiuni vaginale. Decoctul se prepară punând la 

fiert, pentru 15 minute, într-un litru și jumătate de apă, 

30 de grame de plantă uscată. Strecurat, decoctul se 

folosește în spălături locale. Tratamentul are efectul 

dorit dacă este urmat cel puțin șapte zile la rând. 

 

Calmează durerile provocate de varice 
        Împotriva durerilor reumatice, cât si a celor 

provocate de varice, cunoscătorii prepară o soluție din țuică și ghiocei cu care fac 

frecții sau pun comprese. Astfel, peste 16 ghiocei bine uscați și tocați mărunt, se 

toarnă 350 ml de țuică și se lasă la macerat timp de zece zile. 

 

În mod cert, infuzia de 

ghiocei linişteşte crampele 

musculare 

         Dacă vă  sâcâie 

crampele musculare,  infuzia 

preparată din ghiocei  ajută la 

destinderea mușchilor. De 

aceea, trebuie să preparați o 

ceaşcă de infuzie de ghiocei 

 uscați (din două lingurițe de 

plantă uscată  și dintr-o cană 

de apă clocotită). Zilnic, 

trebuie să  beți o ceașcă de 

infuzie, timp de două 

săptămâni, în fiecare lună.    

Tinctura de ghiocei îmbunătăţeşte circulaţia cerebrală 

       Cine are probleme cu circulaţia sângelui, mai ales cea periferică sau la nivel 

cerebral, trebuie să prepare o tinctură de ghiocei astfel: 30 de ghiocei  uscaţi îi lași 

la macerat într-un litru și jumătate de țuică de secară sau în alcool de 50 de grade. 

După două săptămâni, tinctura se strecoară şi se păstrează în sticluţe închise la 

culoare. Se foloseşte pentru masarea picioarelor (timp de două luni), dar şi a pielii 

scalpului, un interval mai mare de timp: de la trei la șase luni. 

    Ghiocelul, ca și feriga, preparat în casă pentru tratament poate fi foarte toxic 

pentru organismul uman, de aceea se recomandă ca produsele naturale pe bază de 

ghiocei să se procure din farmacii. 

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/afectiuni/
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”Integritatea este lumina care strălucește într-o conștiință disciplinată.” 

 

 Justificarea alegerii acestei teme, integritatea, este dată de frecvența 

invocării acestui concept în multe domenii, dar și de constatarea personală a 

faptului că de-a lungul timpului nu am abordat niciodată această valoare 

profesională fundamentală, care transcede toate dimensiunile exercitării profesiei. 

Mă voi referi cu precădere la integritatea profesională ca principiu de bază al 

conduitei profesionale, apreciind că aceasta constituie o componentă cheie a 

profesiei, îndrăznind să afirm că fără integritate în relațiile profesionale, toate 

celelalte valori sunt lipsite de substanță. 

  

Dar ce este integritatea?  

 Integritatea este un concept 

al unor valori, principii, așteptări 

,morală. Este un angajament 

profesional intransigent pentru a 

onora valori și principii etice și 

morale. Conceptul de integritate 

presupune ca în relațiile 

profesionale: 

 să fii corect, drept și onest; 

 să acționezi cinstit și conform realității; 

 să nu utilizezi informații care conțin declarații false. 

Codul nostru de etică și deontologie conține prevederi cu referire expresă la 

integritatea profesională a asistentului medical. Astfel, dispozițiile art. 3 statuează 

că ”asistentul medical trebuie să se comporte cu cinste și demnitate și să nu 

prejudicieze în niciun fel profesia sau să submineze încrederea pacientului. 

Integritatea este fără îndoială una dintre valorile profesiei care promovează 

dezvoltarea și menținerea încrederii publice în profesia noastră. 

INTEGRITATEA, PIATRA DE 

TEMELIE A OBLIGAȚIILOR 

ETICE 
 



Dispozițiile art. 11 ale 

Codului de etică reglementează 

conduita integră a asistentului 

medical, reglementează 

poziționarea asistentului medical 

față de modalitățile de recompense, 

altele decât formele legale de plată. 

Astfel, asistentul medical, în 

exercitarea profesiei trebuie să evite 

orice modalitate de a cere 

recompense altele decât formele 

legale de plată. 

Și dispozițiile art. 4 din Codul de etică definesc trăsăturile unei conduite 

integre: ”Asistentul medical trebuie să evite în exercitarea profesiei atitudini ce 

aduc atingere onoarei profesiei și să evite tot ceea ce este incompatibil cu 

demnitatea și moralitatea individuală și profesională. Asistentul medical trebuie să 

aibe o conduită ireporșabilă față de pacient! 

Aceste dispoziții etice, în mod evident fac referire la însușirea de a fi integru, 

cinstit, având drept călăuză în conduita profesională sentimentul onorabilității, al 

demnității și conștiinciozității.  

Parcurgând aceste 

reglementări etice ale integrității 

profesionale putem  considera că 

trăsăturile unei conduite 

profesionale integre sunt: 

- să fii cinstit, onest, 

incompatibil în relațiile 

profesionale în raport cu sine, cu 

ceilalți profesioniști, cu pacienții; 

- să respecți spiritul și 

litera reglementărilor profesionale; 

- să eviți faptele și 

situațiile în care ar putea fi pusă la îndoială integritatea; 

- în întreaga activitate profesională trebuie să primeze interesul public 

Dacă integritatea se găsește în centrul vieții noastre profesionale datorită 

nevoii de aliniere a performanței profesiei la așteptările rezonabile ale societății, 

atunci cu siguranță vom avea parte de o încredere neclintită publică în profesie. 

Integritatea cere moralitate, etică, responsabilitate, asumare și voință. 

Integritatea profesională este strâns legată de integritatea personală, fiind de fapt 

un element al integrității personale. Și pentru că asistenții medicali sunt membri ai 



Ordinului Asistenților Medicali, rezultă că integritatea organizațională, în acest 

context, este cheia către realizarea integrității în cadrul profesiei. Percepția 

integrității organizaționale este influențată de efectul cumulativ al integrității, 

prezentat public de noi, de asistenții medicali. 

Integritatea organizațională s-a construit în timp și este guvernată de 

conduită manifestată de toți membrii organizației. Făcând o analiză comparată a 

dispozițiilor noastre privind integritatea profesională, cu cele ale colegilor noștri 

din Franța, recunosc că pentru mine legislația franceză a fost in mod constant o 

preocupare, am constatat că în cuprinsul Codului lor sunt norme explicite cu 

privire la conduita asistentului medical. 

Redau câteva dispoziții: 

”Asistentul medical 

trebuie să raporteze orice 

accident/incident care rezultă 

din intervenție sau omisiune. 

Asistentul medical nu ar trebui 

să încerce să ascundă un astfel 

de incident sau accident. El ar 

trebui să ia măsuri imediat de 

corectare sau atenționare a 

consecințelor acestui incident în 

cazul în care acestea ar afecta 

sănătatea pacienților. 

Asistentul medical nu-și poate însuși medicamente sau orice alte 

substanțe aparținând pacientului. 

Asistentul medical nu ar trebui să înregistreze informații false în 

dosarul de îngrijire sau să omită introducerea informațiilor necesare. 

Asistentul medical nu trebuie să elibereze documente pe care le cunoaște 

ca fiind greșite. 

Asistentul medical trebuie să se abțină în a exprima opinii medicale sau 

recomandări incomplete sau nefondate”. 
Sunt convinsă că proiectul POLMED, pe care Ordinul Asistenților Medicali 

din România îl are în prezent în derulare, va aduce îmbunătățiri, inclusiv în 

dezvoltarea conceptului de integritate profesională,, ca valoare de bază a profesiei 

noastre, în conformitate cu evoluția și provocările vremurilor actuale. 

E bine să reținem după parcursul acestei tablete legislative că integritatea 

personală se reflectă în integritatea profesională, și împreună, dau dimensiunea 

integrității organizaționale. 

Așadar, atât ca membru al organizației profesionale, cât și ca asistent 

medical, dar mai ales ca om, FII INTEGRU!  



 

 

Taina lumii creștine, a Sfintei Învieri, 

nedeslușită vreodată, dar  purtată în suflete 

de mii de ani, ne învăluie în emoție repetată 

și trăită intens an de an. 

Este, în lumea creștină, marea 

sărbătoare care desparte Patimile de Lumină. 

Este sărbătoarea care ne oferă cele mai 

importante lecții de viață, pe de o parte 

acelea ale smereniei și umilinței, iar pe de 

altă parte ale speranței, iertării depline și  

iubirii duse până la sacrificiul suprem. 

Profesia de asistent medical este aceea 

în care se întâlnesc și se împletesc cel mai 

bine aceste virtuți.  

Asistenții medicali sunt cei care au 

văzut cel mai des omul copleșit de umilința 

adusă de suferința trupului, dar îndreptându-și inima, cu speranța de vindecare, 

către Cel ce a făcut Cerul și Pământul. Și tot ei, asistenții medicali sunt cei care, cu 

înțelegere, cu empatie, cu dragoste de semeni și de profesie, se îngrijesc de fiecare 

rană încercând să aducă vindecare, tocmai pentru că vindecare doar în două locuri 

poate fi cerută și găsită: la un cadru medical și la Dumnezeu. 

Aproape fiecare spital are în preajma sa un loc de rugăciune pentru că, în 

clipele de încercare, ne amintim și căutăm mângâiere în faptul că Dumnezeul 

nostru a devenit om, a murit pentru păcatele noastre şi a înviat a treia zi,  

Învierea lui Iisus Hristos este mărturia de bază a credinţei creştine și căutăm 

cu toții să cinstim cum se cuvine acest moment.  

          De aceea, în pragul Sfintei Sărbători a Învierii Domnului, dorim asistenților 

medicali și tuturor argeșenilor sănătate, putere pentru iertare și împăcare 

sufletească cu sine și cu cei din jur, case luminate de iubire și de bucuria de a fi 

împreună  cu cei dragi! Să luăm ,,Lumină din Lumină” pentru a ne curăți, a ne 

îmbogăți cu darurile divine și a lăsa moștenire aceste daruri copiilor noștri! 

Sărbători binecuvântate!  

 

Cu aleasă prețuire, 

ECHIPA OAMGMAMR ARGEȘ 

 

       ÎNVIEREA DOMNULUI, SĂRBĂTOAREA LUMINII 
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