Numărul 1 8 (aprilie - iunie 2019)
Fondată în anul 2013

PRO Asistent Argeșean
Revista asistenţilor medicali generalişti, asistenţilor medicali şi
moaşelor din judeţul Argeş

DIN SUMAR:
18 ANI DE ORDIN – 18
ANI DE PROVOCĂRI ȘI
ÎMPLINIRI SPRE
EXCELENȚĂ
ZILELE
ASISTENTULUI
MEDICAL ARGEȘEAN
– EDIȚIA 2019
SIMPOZIONUL
,,ÎMPREUNĂ PENTRU
O GENERAȚIE
SĂNĂTOASĂ” – Ediția
a VII-a
REUNIUNE A
PREȘEDINȚILOR
FILIALELOR
ORDINULUI
ASISTENȚILOR
MEDICALI ÎN
ȘEDINȚA
CONSILIULUI
NAȚIONAL

SUMAR

1. 18 ANI DE ORDIN – 18 ANI DE PROVOCĂRI ȘI ÎMPLINIRI SPRE EXCELENȚĂ
2. ZILELE ASISTENTULUI MEDICAL ARGEȘEAN – Ediția 2019
3. SIMPOZIONUL ,,ÎMPREUNĂ PENTRU O GENERAȚIE SĂNĂTOASĂ” – Ediția a
VII-a
4. REUNIUNE A PREȘEDINȚILOR FILIALELOR ORDINULUI ASISTENȚILOR
MEDICALI ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI NAȚIONAL
5. DONEAZĂ! GESTUL TĂU SALVEAZĂ!
6. LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE PREZENTATE LA SIMPOZIONUL ,,ÎMPREUNĂ
PENTRU O GENERAȚIE SĂNĂTOASĂ”
7. ASISTENT PE MAPAMOND
8. SĂNĂTATE PE GUSTATE – FLORILE DE TEI
9. TABLETA LEGISLATIVĂ
10. TEST

EDITORIAL
18 ANI DE ORDIN – 18 ANI DE PROVOCĂRI ȘI
ÎMPLINIRI SPRE EXCELENȚĂ
Estera STĂMOIU
Președinte OAMGMAMR Argeș

Aniversarea primilor 18 ani din existența unei persoane sau, de ce nu, a unei
instituții este, sau ar trebui să fie, una de neuitat.
18 ani reprezintă vârsta tinereții, a celor mai îndrăznețe idealuri, a răscrucilor de
drum și, implicit, a alegerilor care ne vor marca viitorul. Noi, Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aniversăm, în
2019, vârsta aceasta, a curajului, a tinereții, a dorinței de a continua drumul spre
succes. Pentru că, da, în urmă cu 18 ani, atunci când s-a înființat OAMGMAMR,
am pornit la drum cu temeri, dar și cu aspirații. A fost ca atunci când se naște un
copil. Îți dorești, ca părinte, tot ce este mai bun pentru el deși, știm cu toții, un
copil se crește cu efort, cu sacrificii, cu responsabilitate, dar, mai ales, cu iubire.
Așa ne-am dorit și noi pentru Ordin și am urmat exact pașii de care v-am vorbit:
efort, sacrificii, responsabilitate, toate îmbrăcate în iubirea noastră pentru profesie.
Au fost 18 ani în care am învățat că, pentru a avea succes, trebuie:
1. Să avem VIZIUNE!
De fapt, de la viziune a pornit totul. De la momentul în care ne-am dorit să fim un
organism de reglementare, eficient și credibil, care acționează în acord cu
principiile excelenței și care este continuu adaptat dinamicii schimbărilor societății.
2. Să ne dedicăm MISIUNII!
Noi am știut întotdeauna că avem o misiune căreia suntem datori să ne dedicăm cu
seriozitate. Misiunea noastră a vizat și vizează, în continuare, îmbunătăţirea
continuă a calităţii practicii şi competenţei profesioniştilor, în scopul asigurării
dreptului pacienţilor la sănătate.
3. Să avem PRINCIPII și VALORI!
La fundația acestei misiuni au stat însă principii și valori solide. Le-am identificat
și le-am aplicat pentru că am fost conștienți de faptul că nu putem ajunge la
atingerea scopurilor noastre fără a le respecta.
Am învățat că doar cu însușirea unor valori precum etica, responsabilitatea,
integritatea, spiritul de echipă, dar și a unor principii care ne obligă la
profesionalism, transparenţă, imparţialitate, recunoaşterea meritelor și la
perfecționare continuă putem atinge performanța.
4. Să ACȚIONĂM!
Iar pentru a obține performanța nu este suficient să fii capabil și să îți dorești. Este
obligatoriu să acționezi, să stabilești care sunt etapele pe care le ai de parcurs și,

oricât de dificil ar fi, să nu renunți. Vorbele trebuie acoperite de fapte și de o
atitudine constructivă!
5. Să ne valorificăm POTENȚIALUL/RESURSELE! Ne-am ales această
profesie care are o majoră componentă emoțională, care are în centrul său
însăși viața, așa că pentru acest obiectiv, VIAȚA, este necesar...
6. Să fim PERSEVERENȚI!
Ce înseamnă să fim perseverenți în
profesia noastră? Înseamnă că ne-am ales
să nu renunțăm în ciuda obstacolelor. Să
știm și să credem că, așa cum a spus
Paulo Coelho - ,,Dacă îți dorești ceva cu
adevărat, întreg Universul conspiră la
îndeplinirea dorinței tale”.
7. Am învățat Să ne depășim LIMITELE!
Aceasta presupune că nu ne-am oprit la barierele ridicate de alții, dar mai ales că
nu ne-am pus singuri bariere, ci am învățat să căutăm resurse și...
8. Să spunem NU SCUZELOR!
Pentru aceasta însă este nevoie, neapărat...
9. Să avem ÎNCREDERE!
Fără încredere nu putem construi nimic.
Este cel mai important, dar și cel mai
vulnerabil sentiment. Noi nu construim
castele de nisip, nu recondiționăm
haine. Noi îngrijim vieți. Noi ne
îngrijim de sănătatea semenilor noștri și
este obligatoriu să avem încredere în
profesionalismul nostru și, obligatoriu,
să îi determinăm și pe semenii noștri să
aibă încredere în că sunt pe mâini
profesioniste. Este esențial...
10. Să dezvoltăm PARTENERIATE!
Noi lucrăm în echipă. Facem echipă cu medicul, cu infirmierele, cu pacienții. Este
un parteneriat care trebuie menținut la standarde înalte așa cum trebuie să fie și
parteneriatele pe care, de-a lungul acestor 18 ani, Ordinul Asistenților Medicali lea încheiat cu instituțiile cheie ale sistemului medical din țara noastră. Am dezvoltat
parteneriate care au condus la consolidarea profesiei de asistent medical și,
implicit, a instituției. Am avut reușite spectaculoase la care, în urmă cu 18 ani, doar
am fi putut visa, iar aceste reușite ne-au motivat să continuăm...
11. Să fim, în mod constant, orientați spre PROGRES!

Ne-am propus să vă ținem la curent cu fiecare demers făcut de instituție și am
împărtășit cu dumneavoastră fiecare reușită bifată în numele profesiei de asistent
medical și al pacienților. Am reușit, astfel...
12. Să ne îndeplinim OBIECTIVELE ASUMATE!
Și avem datoria, ca în continuare...
13. Să identificăm OPORTUNITĂȚI!
Iar pentru ca aceste oportunități să se
transforme în realități avem de
respectat prima condiție ce stă ca bază a
tuturor reușitelor:
14. Să avem CURAJ!
Să îndrăznim să visăm, să îndrăznim să
acționăm, să îndrăznim...
15. Să rămânem noi înșine, dincolo
de VREME și VREMURI!
Cât de frumos și de important este să ne păstrăm nealterate valorile și principiile
enunțate la început, să păstrăm nealterată afecțiunea față de pacienți, implicarea și
devotamentul față de profesia aceasta care ne dăruiește satisfacțiile pe care nicio
altă profesie nu le cunoaște pentru că nu le trăiește, nu le simte, nu le primește.
Tot ce am făcut noi, ca echipă de conducere a filialei argeșene a OAMGMAMR, a
fost având credința că...
16. Ordinul nu este al nostru, ci al TUTUROR ASISTENȚILOR MEDICALI!
Al celor care profesează acum sau al celor care vor alege să îmbrățișeze această
profesie pe viitor. Cu acest gând, ne-am asumat răspunderea de îngriji ceea ce
avem ca să putem...
17. Să lăsăm o MOȘTENIRE
solidă generațiilor viitoare!
Pentru a reuși este însă nevoie de
eforturile tuturor, pentru că
această realizare nu poate fi decât
a unei echipe bine sudate care are
un scop comun. Succesul este al
celor care merg pe principiul
18. Întotdeauna ÎMPREUNĂ,
niciodată singur!

ZILELE ASISTENTULUI MEDICAL
ARGEȘEAN - DEBUT SPECTACULOS LA
MIOVENI

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali
din România Filiala Argeș a organizat, în perioada 13 – 17 Mai, Conferința ”Zilele
Asistentului Medical Argeșean”, ediția a VII-a, cu tema ”Asistenții medicali,
fundația sistemului de îngrijiri medicale”.
Conferința a debutat la Mioveni în prezența invitaților speciali care împreună
cu cei peste două sute de asistenți medicali au celebrat aniversarea a 18 ani de la
înființarea organizației profesionale, precum și profesioniștii din sistemul medical
argeșean care, anul acesta, vor ieși la pensie.
Evenimentul
s-a
bucurat
de
prezența
vicepreședintelui
Senatului, Șerban Valeca,
primarului
orașului
Mioveni, Ion Georgescu,
directorului
Spitalului
Orășenesc
,,Sfântul
Spiridon”
Mioveni,
Constantin
Iorgu,
directorului Direcției de
Asistență Socială din
cadrul Primăriei Mioveni, Marius Lupu.
Aceștia au felicitat asistenții medicali pentru activitatea pe care o desfășoară
în beneficiul pacienților și au felicitat conducearea OAMGMAMR Argeș pentru
modul în care a știut să acționeze, de-a lungul celor 18 ani, pentru a consolida
profesia pe care o reprezintă.
De altfel, echipa de conducere a instituției a fost protagonista unuia dintre
cele două momente încărcate de emoție care au avut loc pe parcursul conferinței.
Sub titlul ”18 ANI DE ORDIN – 18 ANI DE PROVOCĂRI ȘI ÎMPLINIRI SPRE
EXCELENȚĂ” președintele OAMGMAMAR Arges, Estera Stămoiu, împreună
cu directorul departamentului dezvoltare organizațională, Clelia Florea, și cei doi
vicepreședinți, Neli Homeghiu și Ioan Dumitrașcu, au prezentat cele optsprezece
trepte ale principiilor și valorilor pe care le-au urmat pentru a conduce instituția
către recunoașterea și succesul de care se bucură acum.

După această prezentare, președintele
Estera Stămoiu, a înmânat primarului
orașului Mioveni, Ion Georgescu,
Trofeul ,,Împreună pentru sănătate”
în semn de mulțumiri pentru
susținerea acordată și pentru
demersurile făcute în beneficiul
asistenților medicali și al pacienților
argeșeni.
De asemenea, un moment care a
emoționat sala și a răscolit suflete
a fost cel în care conducerea
OAMGMAMR a acordat trofeul
”ASISTENTUL
MEDICAL,
EROUL DIN UMBRĂ” lui
Constantin Popa, asistent medical
în cadrul Unității de Primiri

Urgențe de la Spitalul Orășenesc
,,Sfântul Spiridon” din Mioveni,
răsplătit în acest mod pentru o
viață dedicată profesiei. Și primarul
Ion Georgescu l-a răsplătit pe
Constantin Popa cu o distincție în
semn de apreciere pentru întreaga
activitate.
Trofeul acordat celor aflați în prag de pensionare reprezintă noutatea acestui
eveniment care, cu siguranță, va deveni tradiție, după cum a afirmat liderul
asistenților argeșeni, Estera Stămoiu.
În finalul evenimentul, asistenții medicali din Mioveni s-au bucurat de momentele
artistice oferite de organizatori semn că acestă aniversare este una așteptată și
apreciată.

CURTEA DE ARGEȘ - 500 DE
ASISTENȚI MEDICALI LA O
ANIVERSARE DE NOTA 10

Notă maximă pentru evenimentul organizat de Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Argeș în cinstea
asistenților medicali din Orașul Regal.
Cea de-a doua zi a Conferinței ”Zilele Asistentului Medical Argeșean”ediția a VII-a, desfășurată la Curtea de Argeș, a fost o adevărată desfășurare de
forțe a sistemului sanitar din comunitate. Peste cinci sute de asistenți medicali au
participat la aniversarea a 18 ani de la înființarea organizației profesionale din care
fac parte, precum și la celebrarea profesioniștilor din sistemul medical argeșean
care, anul acesta, vor ieși la pensie. Alături de asistenții medicali au venit, cu vești
bune, primarul municipiului Curtea de Argeș, Constantin Panțurescu, și managerul
Spitalului Municipal Curtea de Argeș, Viorel Popescu.
Primarul Panțurescu a anunțat că tocmai a semnat un contract pe fonduri
europene, în valoare de 3,8 milioane de euro, pentru modernizarea spitalului, iar un
alt contract cu aceeași valoare va fi semnat în curând pentru achiziționarea de
aparatură medicală modernă. Alte două miliarde de lei vechi vor fi investite, din
fonduri guvernamentale, tot pentru dotări necesare unității medicale. La rândul său,
managerul Viorel Popescu a anunțat că instituția pe care o conduce a fost
nominalizată de Uniunea Europeană în Top 100 spitale din spațiul comunitar.
,,Această nominalizare nu este deloc întâmplătoare. Este dovada implicării
deosebite a autorităților locale în sistemul medical, este dovada calității
managementului de la Spitalul din Curtea de Argeș și este dovada
profesionalismului dumneavoastră, a asistenților medicali din acest spital. Ar trebui
să fiți cu toții mândri și bucuroși că aici, la Curtea de Argeș, există preocupare,
există implicare și că aveți unde să vă desfășurați activitatea în condiții tot mai
moderne. Ordinul Asistenților Medicali aniversează 18 ani de la înființare. În 2001,
nu aveam legislație coerentă, aveam multe lipsuri. Astăzi, datorită inclusiv
parlamentarilor de Argeș, dar mai ales datorită conducerii de la nivel național, și
aici un merit deosebit îl are
președintele nostru, Mircea Timofte,
activitatea noastră este recunoscută,
avem drepturi, iar legea ne apără
aceste
drepturi”
a
precizat
președintele Estera Stămoiu.
De altfel, veștile venite de la edilul
din Curtea de Argeș au fost o
dovadă în plus că a meritat pe
deplin Trofeul ,,Împreună pentru

sănătate”, acordat de președintele OAMGMAMR ARGEȘ, Estera Stămoiu, în
semn de mulțumire pentru susținerea acordată și pentru demersurile făcute în
beneficiul asistenților medicali și al pacienților argeșeni.
Un trofeu pentru o viață dăruită profesiei
Ca și la Mioveni, echipa condusă de Estera Stămoiu a dezvăluit cele
optsprezece trepte ale principiilor și valorilor pe care le-a urmat pentru a conduce
instituția către recunoașterea și succesul de care se bucură acum.
Astfel, sub titlul ”18 ANI DE ORDIN – 18 ANI DE PROVOCĂRI ȘI ÎMPLINIRI
SPRE EXCELENȚĂ”, directorul departamentului dezvoltare organizațională,
Clelia Florea, și cei doi vicepreședinți, Neli Homeghiu și Ioan Dumitrașcu, precum
și liderul OAMGMAMR ARGEȘ, Estera Stămoiu, au vorbit, cu sensibilitate și
convingere, despre încercările și realizările fiecărei etape care au ajutat la
construcția solidă a echipei, a organizației și la consolidarea profesiei de asistent
medical.
Un moment deosebit a fost cel creat de conducerea OAMGMAMR ARGEȘ
care a avut inițiativa de a-i răsplăti, pentru prima dată, pe asistenții medicali aflați
în prag de pensionare. Participanții la eveniment au putut urmări un filmuleț în care
apar o parte dintre cei care vor ieși la pensie, provocați să mărturisească, în câteva
cuvinte, care au fost trăirile și experiențele celor peste patru decenii de activitate în
domeniu, dar și ce sfat le-ar oferi celor care urmează să aleagă aceeași profesie.
După difuzarea imaginilor, a fost
acordat trofeul ”ASISTENTUL
MEDICAL, EROUL DIN
UMBRĂ” doamnei Lucica Obrocea,
asistent medical în cadrul
Compartimentului de Obstetrică
Ginecologie de la Spitalul
Municipal
din Curtea
de Argeș.
Evenimentul s-a
momente artistice
de tortul festiv pregătit
pentru asistenții
din Curtea de Argeș.

încheiat cu
încununate
special
medicali

SĂRBĂTOAREA ASISTENȚILOR
MEDICALI LA CÂMPULUNG –
DE LA ELEGANȚĂ LA PERFORMANȚĂ

Cea de-a treia manifestare din cadrul Conferinței ”Zilele Asistentului
Medical Argeșean”, ediția a VII-a, i-a avut ca protagoniști pe asistenții medicali
din prima capitală a Țării Românești, Câmpulung.
Aproximativ patru sute de inimoși ai sistemului medical muscelean au
celebrat aniversarea a 18 ani de la înființarea Ordinului Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și
profesioniștii din sistemul medical argeșean care, anul acesta, vor ieși la pensie.
Evenimentul,
cu
tema
”Asistenții
medicali,
fundația
sistemului de îngrijiri medicale”, i-a
avut ca invitați speciali pe senatorul
PSD Argeș, Gheorghe Marin, și pe
primarul municipiului Câmpulung,
Liviu Țâroiu.
Discursurile celor doi oficiali
nu au fost însă deloc… oficiale, ci
calde, prietenoase, cu aprecieri la
adresa asistenților medicali din
comunitatea musceleană. De asemenea, senatorul Marin și edilul Câmpulungului
au subliniat buna colaborare pe care o au cu președintele OAMGMAMR Filiala
Argeș, Estera Stămoiu, și au felicitat conducerea OAMGMAMR Argeș pentru
profesionalismul și responsabilitatea cu care, timp de optsprezece ani, a știut să
deschidă porți, să gestioneze situații și să aplice proiecte în beneficiul asistenților
medicali pe care îi reprezintă. Cei doi invitați speciali au primit din partea filialei
argeșene a OAMGMAMR Argeș, Trofeul ,,Împreună pentru sănătate” ca
mulțumire pentru susținerea acordată și pentru demersurile făcute în beneficiul
asistenților medicali și al pacienților argeșeni.
Senatorul Gheorghe Marin le-a mărturisit celor prezenți că a observat și se bucură
pentru cât de frumos a crescut instituția condusă de Estera Stămoiu subliniind că,
la prima ediție, acest eveniment număra o sută de persoane, iar acum de patru ori
mai mult.
La rândul său, președintele Estera Stămoiu i-a prezentat pe cei alături de care
formează o echipă de succes și alături de care a parcurs cei ”18 ANI DE ORDIN –
18 ANI DE PROVOCĂRI ȘI ÎMPLINIRI SPRE EXCELENȚĂ”. Cei doi
vicepreședinți, Neli Homeghiu și Ioan Dumitrașcu, directorul departamentului

dezvoltare organizațională, Clelia Florea, precum și consilierii județeni, au
transmis mesaje emoționante asistenților medicali din Câmpulung. De altfel, sub
titlul ”18 ANI DE ORDIN – 18 ANI DE PROVOCĂRI ȘI ÎMPLINIRI SPRE
EXCELENȚĂ”, Estera Stămoiu le-a expus, în câteva cuvinte, asistenților medicali
aflați la aniversare, drumul parcurs între momentul de început, cel al viziunii și al
stabilirii misiunii, și cel din prezent când, după consolidarea profesiei și instituției,
gândul se îndreaptă și spre
generațiile viitoare de asistenți
medicali.
,,Noi, Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România,
aniversăm, în 2019, vârsta aceasta,
a curajului, a tinereții, a dorinței de
a continua drumul spre succes.
Pentru că, da, în urmă cu 18 ani,
atunci când s-a înființat
OAMGMAMR, am pornit la drum
cu temeri, dar și cu aspirații. Am urmat însă pașii cei mai importanți: efort,
sacrificii, responsabilitate, toate îmbrăcate în iubirea noastră pentru profesie. Am
știut întotdeauna că avem o misiune căreia suntem datori să ne dedicăm cu
seriozitate. Misiunea noastră a vizat și vizează, în continuare, îmbunătăţirea
continuă a calităţii practicii şi competenţei profesioniştilor, în scopul asigurării
dreptului pacienţilor la sănătate.Pentru a obține performanța este obligatoriu să
acționezi, să stabilești care sunt etapele pe care le ai de parcurs și, oricât de dificil
ar fi, să nu renunți. Vorbele trebuie acoperite de fapte și de o atitudine
constructivă! În optsprezece ani, am dezvoltat parteneriate care au condus la
consolidarea profesiei de asistent medical și, implicit, a instituției. Am avut reușite
spectaculoase la care, în urmă cu 18 ani, doar am fi putut visa, iar aceste reușite neau motivat să continuăm știind că Ordinul nu este al nostru, ci al tuturor asistenților
medicali. Cu acest gând, ne-am asumat răspunderea de a îngriji ceea ce avem ca să
putem lăsa o moștenire solidă generațiilor viitoare!
Pentru a reuși este însă nevoie de eforturile tuturor, pentru că această realizare nu
poate fi decât a unei echipe bine sudate care are un scop comun. Succesul este al
celor care merg pe principiul <<Întotdeauna împreună, niciodată singur!>> așa
cum se întâmplă cu echipa pe care o conduc” a precizat liderul asistenților
argeșeni, Estera Stămoiu.

Minutele de aur ale evenimentului au fost
însă cele în care conducerea OAMGM
AMR
Argeș
a
acordat
trofeul
”ASISTENTU
L MEDICAL,
EROUL DIN
UMBRĂ”
celor
doi
asistenți medicali musceleni
care, în acest
an, vor ieși la pensie: Elvira
Penică, de la
Spitalul de Pneumoftiziologie
Câmpulung, și
Puiu Vasile Ilina din cadrul
Serviciului de
Ambulanță Argeș, substația
Câmpulung.
Astfel, echipa condusă de
Estera
Stămoiu i-a răsplătit pe cei
care
și-au
dedicat cea mai important parte din viață profesiei pe care și-au ales-o în urmă cu
mai bine de patru decenii. După bilanțul celor optsprezece ai și după momentele
încărcate de emoție, asistenții medicali musceleni au fost răsfățați cu tort și
momente artistice.
GALA
”ZILELE
ASISTENTULUI
MEDICAL ARGEȘEAN” – EDIȚIE DE
COLECȚIE
Ultima dintre cele patru manifestări desfășurate în cadrul Conferinței ”Zilele
Asistentului Medical Argeșean”, ediția a VII-a, a avut loc la Hotel Victoria din
Pitești. După un tur de forță la
Mioveni, Curtea De Argeș și
Câmpulung, echipa de conducere
a Ordinului Asistenților Medicali
Generaliști,
Moașelor
și
Asistenților
Medicali
din
România
(OAMGMAMR)
Filiala Argeș, a organizat și gala
acestui eveniment care, din 2012,
are loc anual.
Aproximativ trei sute de
asistenți medicali, împreună cu

invitații speciali, au celebrat aniversarea a 18 ani de la înființarea Ordinului
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și
i-au sărbătorit pe profesioniștii din sistemul medical argeșean care, anul acesta, vor
ieși la pensie.
La propunerea președintelui OAMGMAMR Argeș, Estera Stămoiu, cei
prezenți au ținut un moment de reculegere în memoria unui profesionist plecat prea
devreme către îngeri: Marilena Bădulescu, asistent medical în cadrul Spitalului de
Pediatrie Pitești și educator perinatal SAMAS.
Evenimentul, cu tema
”Asistenții medicali, fundația
sistemului de îngrijiri
medicale”, i-a avut ca invitați
speciali pe: consilierul pe
probleme de sănătate al
președintelui Consiliului
Județean Argeș, Anci Ionescu,
directorul executiv al Direcției
de Sănătate Publică Argeș,
Sorina Honțaru, președintele
Casei de Asigurări de Sănătate
Argeș, Daniel Mușat, managerul Spitalului Județean de Urgență, Adriana Molfea,
managerul Spitalului de Pediatrie Pitești, Florina Gheorghe, managerul Spitalului
de Pneumoftiziologie Leordeni, Marian Clipici, profesorul Eugenia Gogel de la
Liceul Teoretic ,,Ion Cantacuzino”.
La vremea discursurilor, consilierul Anci Ionescu, a precizat că este la curent
cu toate problemele din sistemul sanitar și a menționat că fiecare zi pe care
asistenții medicali o petrec alături de pacienți este la fel de importantă și pentru
întreaga administrație județeană care caută
soluțiile optime unor servicii de calitate.
Directorul executiv al Direcției de
Sănătate Publică Argeș, Sorina Honțaru, a
subliniat că le vorbește celor prezenți în
calitate de colegă sau de cadru didactic, nu
din cel de director și i-a rugat pe asistenții
medicali să nu uite că fac parte din elita
societății și să nu uite că, prin prisma
profesiei, îți însoțesc semenii de la naștere până la deces.
Alături întotdeauna de asistenții medicali, președintele Casei de Asigurări de
Sănătate Argeș, Daniel Mușat, le-a mulțumit acestora pentru activitatea pe care o
desfășoară în slujba celor peste șase sute patruzeci de mii de asigurați argeșeni.

La rândul său, managerul Spitalului de Pediatrie Pitești, Florina Gheorghe, a
subliniat faptul că ,,profesia de asistent medical nu este o simplă misiune, ci un
scop nobil în folosul semenilor aflați în dificultate. Asistenții medicali sunt
recunoscuți ca o forță reală care contribuie la fortificarea sănătății populației prin
promovarea unui mod de viață sănătos și prin activitatea desfășurată permanent în
sistemul de sănătate fără de care buna funcționare a acestui sistem ar fi
imposibilă”.
Profesorul Ecaterina Gogel,
care a format zeci de generații de
asistenți medicali, a dezvăluit
calitățile necesare unui bun asistent
medical care, în opinia domniei
sale, trebuie ,,să știe, să fie și să
facă asta însemnând cunoștințe,
atitudini și aptitudini”.
,,Împreună
pentru
sănătate” – Un trofeu cu însemnătate
Conducerea OAMGMAMR Argeș a oferit Instituției Prefectului Argeș,
Consiliului Județean Argeș, Direcției de Sănătate Publică Argeș, Casei Județene de
Asigurări de Sănătate Argeș, precum și profesorului Eugenia Gogel, Trofeul
,,Împreună pentru sănătate” ca mulțumire pentru susținerea acordată și pentru
demersurile făcute în beneficiul asistenților medicali și al pacienților argeșeni.
Același trofeu a fost
acordat de președintele Estera
Stămoiu celor doi vicepreședinți
și consilierilor județeni care fac
parte din echipa de conducere a
OAMGMAMR Argeș. Într-un
mesaj special, Estera Stămoiu,
le-a mulțumit acestora pentru
implicarea și devotamentul cu
care își desfășoară activitatea în
beneficiul asistenților medicali
pe care îi reprezintă.
De altfel, sub titlul ”18 ANI DE ORDIN – 18 ANI DE PROVOCĂRI ȘI
ÎMPLINIRI SPRE EXCELENȚĂ”, Estera Stămoiu le-a expus, în câteva cuvinte,
asistenților medicali aflați la aniversare, drumul parcurs între momentul de început,
cel al viziunii și al stabilirii misiunii, și cel din prezent când, după consolidarea

profesiei și instituției, gândul se îndreaptă și spre generațiile viitoare de asistenți
medicali.
,,Aniversăm, în 2019, vârsta aceasta, a curajului, a tinereții, a dorinței de a
continua drumul spre succes. Am urmat însă pașii cei mai importanți: efort,
sacrificii, responsabilitate, toate
îmbrăcate în iubirea noastră pentru
profesie. Misiunea noastră a vizat și
vizează, în continuare, îmbunătăţirea
continuă a calităţii practicii şi
competenţei profesioniştilor, în
scopul asigurării dreptului
pacienţilor la sănătate. În
optsprezece ani, am dezvoltat
parteneriate care au condus la
consolidarea profesiei de asistent
medical și, implicit, a instituției. Am avut reușite spectaculoase la care, în urmă cu
18 ani, doar am fi putut visa, iar aceste reușite ne-au motivat să continuăm știind că
Ordinul nu este al nostru, ci al tuturor asistenților medicali. Cu acest gând, ne-am
asumat răspunderea de a îngriji ceea ce avem ca să putem lăsa o moștenire solidă
generațiilor viitoare! Pentru a reuși este însă nevoie de eforturile tuturor, pentru că
această realizare nu poate fi decât a unei echipe bine sudate care are un scop
comun. Succesul este al celor care merg pe principiul <<Întotdeauna împreună,
niciodată singur!>> așa cum se întâmplă cu echipa pe care o conduc” a precizat
liderul asistenților argeșeni, Estera Stămoiu.
Aceasta a fost însă surprinsă chiar de echipa sa care i-a acordat două distincții
importante: o cupă și un trofeu în semn de prețuire și de respect pentru modul în
care a știut să managerieze toți aceșști optsprezece ani către creșterea calității
condițiilor de activitate oferite asistenților medicali argeșeni, dar și pacienților.
Profesioniștii în prag de pensionare, omagiați de OAMGMAMR ARGEȘ
Cele mai emoționante momente
ale evenimentului au fost însă
cele
în
care
conducerea
OAMGMAMR Argeș a acordat
trofeul
”ASISTENTUL
MEDICAL,
EROUL
DIN
UMBRĂ” celor șase asistenți
medicali piteșteni care, în acest
an, vor ieși la pensie și care au
fost prezenți în sală: Neli

Homeghiu, Maria Săndulescu, Angela Smarand, Anica Sima, Mariana Zărnescu,
Gheorghe Ciobanu. Acest trofeu va ajunge însă și la ceilalți asistenți medicali
viitori pensionari care nu au putut participa, din motive obiective.
Astfel a ales echipa condusă de Estera Stămoiu să îi răsplătească pe cei care și-au
dedicat cea mai importantă parte din viață profesiei pe care și-au ales-o în urmă cu
mai bine de patru decenii.
După discursuri și emoții firești, care au încununat momentele de înmânare a
trofeelor, asistenții medicali și-au asortat starea de spirit cu bucuria momentelor
artistice care au încheiat ediția cu numărul șapte a Conferinței ”Zilele Asistentului
Medical Argeșean”.

SIMPOZIONUL ,,ÎMPREUNĂ PENTRU O
GENERAȚIE SĂNĂTOASĂ” – Ediția a VII-a

Din dragoste și responsabilitate pentru copii. Acesta este argumentul care, de
ani buni, stă la geneza simpozionului ,,Împreună pentru o generație sănătoasă”
organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali
din
România
(OAMGMAMR)
filiala Argeș în
parteneriat
cu
Spitalul
de
Pediatrie Pitești.
Evenimentul,
ajuns la cea de-a
VII-a ediție, a
devenit deja o
tradiție în cadrul
instituției fiind
organizat,
întotdeauna,
pentru a marca
Ziua Internațională a Copilului. Invitați speciali, la simpozionul care a reunit
aproximativ două sute cincizeci de asistenți medicali, au fost: directorul medical al
Spitalului de Pediatrie Pitești, Adina Enescu, președintele OAMGMAMR Argeș,

Estera Stămoiu, medicul pediatru Cristina Iordache, medicul de familie Dana
Tudan și Diana Grigore, reprezentantul NESTLE, compania care a sponsorizat
evenimentul.
În discursul său, directorul
medical al Spitalului de Pediatrie
Pitești, Adina Enescu, a felicitat
echipa care a organizat
manifestarea, dar și pe asistentele
medicale care au pregătit lucrări
științifice. În plus, aceasta le-a
mulțumit colegelor sale pentru că au
fost receptive la propunerile pe care
le-a făcut pentru a avea succes în
desfășurarea activității medicale din
cadrul respective unități sanitare.
Liderul asistenților medicali
argeșeni, Estera Stămoiu, a scos în evidență necesitatea unei astfel de manifestări
care așează în prim plan sănătatea celei mai tinere generații. ,,Ne aflăm la cea de-a
șaptea ediție și doresc să îi mulțumesc doamnei director Adina Enescu pentru că
este alături de noi într-un
asemenea demers, dar și
vicepreședintelui Ordinului
Asistenților Medicali Argeș, Neli
Homeghiu, care este motorul
acestui eveniment. De asemenea,
le mulțumesc tuturor asistentelor
medicale care au redactat lucrări
deoarece tema aleasă este de o
deosebită importanță și de maxim
interes pentru toți profesioniștii
din domeniul medical. Ordinul
Asistenților Medicali Argeș va
continua să păstreze tradiția
organizării unor astfel de proiecte
sau campanii care au ca scop principal sănătatea semenilor noștri” a mai spus
Estera Stămoiu.
Anul acesta, tema abordată în lucrările prezentate în cadrul sesiunii
științifice a avut în prim plan ,,Rolul asistentului medical în depistarea semnelor de
urgență în afecțiuni pediatrice”. Cei prezenți, au audiat, pe parcursul a două ore,
lucrări științifice care au abordat subiecte extrem de importante din domeniul

medical: ,,Profesia de asistent medical - O profesie nobilă” (asistent medical Flori
Stoica), ,,Rolul asistentului medical în efectuarea triajului pacienților în urgență”
(asistent medical Carmen Lică), ,,Rolul asistentului medical în depistarea semnelor
de urgență”, ,,Rolul asistentei medicale în depistarea semnelor de urgență ale
Insuficienței respiratorie acută” (asistent medical Leca Alina), ,,Rolul asistentei
medicale în observarea semnelor clinice de urgență în afecțiuni ale aparatului
cardiovascular” (asistent medical Anca Bârzotescu și Claudia Moisoiu) , ,,Rolul
asistentei medicale în depistarea semnelor de urgență în SDA – Sindromul de
deshidratare acută” , ,,Rolul asistentei medicale în observarea semnelor clinice de
urgență în afecțiuni ale sistemului nervos”. Tot despre importanța rolului
asistentului medical a vorbit și medicul pediatru Cristina Iordache subliniind
faptul că sunt esențiale comunicarea și colaboarea în echipa format din medici și
asistenți. De altfel, Cristina Iordache i-a îndemnat pe asistenții medicali prezenți să
fie mici detectivi în activitatea de zi cu zi tocmai pentru a eficientiza actul medical
chiar și în situațiile mai complicate. Reprezentatul sponsorului NESTLE, Diana
Grigore, a prezentat o lucrare în care a promovat, OptiFibre, cel mai nou produs al
companiei care ajută la reglarea tranzitului intestinal.
Medicul de familie Dana Tudan a ales să promoveze și su această ocazie
hrana sănătoasă a bebelușului, adică laptele matern pe care l-a numit ,,arma de aur
pe care mama o oferă pruncului
său”.
Neli
Homeghiu,
vicepreședinte al Ordinulului
Asistenților Medicali Argeș și
asistent medical în cadrul
Spitalului de Pediatrie Pitești a

explicat că ,,acest proiect este unul de
suflet care a reușit să devină tradiție
datorită implicării tuturor factorilor care lau sprijinit. De asemenea, prin acest
proiect mi-am propus să recunoaștem
adevărata valoare atât a celor cu
experiență ca mine, cât și a celor mai
tineri. Ne bucurăm că avem cui preda mai departe ștafeta. Sunt tineri foarte bine
pregătiți în fața cărora nu pot să spun decât <<Jos, pălăria!>>”.

La finalul evenimentului, NESTLE, sponsorul principal, a organizat un
concurs cu trei câstigători, și a oferit tuturor celor prezenți materiale promoționale,
dar și flori pentru cei care au susținut lucrări și discursuri.
REUNIUNE A PREȘEDINȚILOR FILIALELOR
ORDINULUI ASISTENȚILOR MEDICALI
ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI NAȚIONAL

În perioada 9-12.06.2019 s-a desfășurat ședința Consiliului Național al
Ordinului Asistenților Medicali din România, la care a participat președintele
filialei Argeș, Estera Stămoiu, membru
al Consiliului Național.
Ședința a fost condusă de Mircea
Timofte, președinte al organizației
profesionale, consilierii naționali având
pe ordinea de zi subiecte de interes
pentru asistenții medicali, din care
enumerăm:
1. Stadiul
elaborării/revizuirii
procedurilor de practică
Procesul revizuirii procedurilor de
practică se află în curs, cele 330 de
proceduri urmând a fi finalizate până la 8
august. Documentul revizuit va fi transmis filialelor spre consultare, urmând a fi
înaintat Ministerului Sănătății pentru aprobare prin Ordin de Ministru.
2. Ordinul MEN nr.
3870/09.04.2019 de
modificare
a
Ordinului MEN nr.
500/2014.
În urma demersurilor
Ordinului
Asistenților
Medicali, s-a modificat
actul
normativ
care
reglementează metodologia
de organizare și desfășurare
a examenului de certificare

a calificărilor profesionale a absolvenților învățământului postliceal, în sensul
înlocuirii din Comisiile de examinare a reprezentantului Ordinului, ca
vicepreședinte.
3. Analiza asupra structurii și activității comisiilor de specialitate ale
OAMGMAMR
În ceea ce privește structura comisiilor de specialitate, s-a hotărât înființarea
Comisiei Naționale de Asistenți Medicali Generaliști, subcomisii de specialitate,
inclusiv subcomisia de gastroenterologie. S-a susținut desemnarea ca membri ai
subcomisiilor/comisiilor de specialitate a asistenților medicali implicați, interesați,
care au contribuit și contribuie la dezvoltarea profesiei de asistent medical.
4. Anul 2020 – Anul Internațional al Asistentului Medical
Un alt subiect abordat, Anul 2020 – Anul Internațional al Asistentului Medical,
în cadrul celei de-a 72-a Adunare Mondială a Sănătății, ce a avut loc la Geneva,
pentu prima dată în istorie, națiunile lumii se vor uni în celebrarea beneficiilor
aduse sănătății populației globale de către asistenții medicali și moașe.
Anul 2020 va fi dedicat evidențierii sacrificiilor și contribuțiilor asistenților
medicali și moașelor în domeniul sănătății. Avem oportunitatea de a demonstra cât
de mult apreciem asistenții medicali și de a arăta ce pot oferi ei în plus, dacă au
suportul necesar. Investiția în profesia de asistent medical va aduce o contribuție
uriașă la creșterea calității asistenței medicale. Și la nivelul filialei noastre, cu peste
8.000 de asistenți medicali, anul 2020 va fi, o dată în plus, anul recunoașterii
muncii asistenților medicali argeșeni, al rolului fundamental al acestora, în fiecare
zi, pentru sănătatea argeșenilor.
5. Pecizări privind Programul special de revalorizare a formării inițiale de
asistent medical generalist, dobândită ulterior date de 1 ianuarie 2007, pentru
absolvenții învățământului postliceal.
Precizările au evidențiat necesitatea modificării Directivei 36/2005 a CE, în
sensul recunoașterii automate a studiilor asistenților medicali generaliști care au
absolvit programul de revalorizare.
6. Organizarea examenului de grad principal – sesiunea 2019
Examenul de grad principal în anul 2019 se va organiza la sfârșitul lunii
octombrie, urmând să fie stabilit calendarul de examen în perioada următoare.
Condițiile de înscriere la examen rămân aceleași, respectiv 5 ani experiență
profesională până la susținerea examenului.
7. Festivitate de premiere

Președintele Mircea Timofte a înmânat diplome și
distincții președinților de filială în semn de apreciere
și recunoștință pentru
contribuția
la
promovarea
imaginii
organizației, cu ocazia
participării
la
evenimentul ”Provocări
și perspective cu privire
la profesia de asistent
medical și moașă în
context european și
internațional”, organizat
în marja reuniunii comune a medicilor șefi,
asistenților medicali șefi și a dentiștilor șefi din
Statele Membre ale Uniunii Europene.
8. La finalul ședinței, Președintele Mircea Timofte, a acordat membrilor
Consiliului Județean al Ordinului Asistenților Medicali Argeș, ca de altfel tuturor
participanților, diplome de merit pentru contribuția la acțiunea caritabilă ”Zâmbet
de Copil” organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.

DONEAZĂ! GESTUL TĂU SALVEAZĂ!

În fiecare an, la 14 iunie, în lumea întreagă este sărbătorit cel mai nobil gest
pe care îl putem față de semenii noștri: donarea de sânge. Un simplu gest al
generozității noastre, o singură donare, poate salva trei vieți.
14 iunie reprezintă, la
nivel global, Ziua Mondială a
Donatorului de Sânge, un
omagiu adus, de Organizația
Mondială a Sănătății,
imunologului austriac Karl
Landsteiner, laureat
al premiului Nobel pentru
medicină în anul 1930.

Datorită acestui imunolog transfuziile de sânge au devenit, astăzi, proceduri de
rutină medicală. Prin sloganul campaniei din acest an „Sânge sigur pentru toți” se
urmărește creșterea gradului de conștientizare cu privire la nevoia universală de
sânge sigur în furnizarea asistenței medicale și rolurile esențiale pe care donațiile
voluntare le joacă. În prezent, în România, procentul celor care donează sânge nu
trece de 2%, în timp ce în
celelalte state europene
acest procent are deja două
cifre.
,,Este important ca
mesajul acestei campanii să
devină unul permanent și
să ajungă la toți potențialii
donatori. A dărui unui
semen viață prin picătura ta
de sânge reprezintă gestul
suprem de omenie și
generozitate pe care îl
putem face. Este necesar ca fiecare dintre noi să conștientizeze importanța acestui
gest care nu costă nimic, dar a cărui valoare este inestimabilă. Nu există gest mai
frumos și mai mai de preț pentru cel care depinde de decizia noastră de a dona.
Prin donarea de sânge putem fi eroii necunoscuți ai pacienților aflați la nevoie.
Deseori, exemplul de urmat al acestui gest a venit chiar de la asistenții medicali
care s-au transformat din profesioniștii care recoltează în oamenii care donează
sânge. Instituția pe care o reprezint a susținut și promovat fiecare demers de acest
gen. Profesional și uman mă alătur celor care înțeleg valoarea gestului de aur al
iubirii față de aproapele nostru: donarea de sânge” a precizat președintele
Ordinului Asistenților Medicali Argeș, Estera Stămoiu.
Trebuie să știm că poate fi donator de sânge orice cetăţean român cu domiciliul în
România sau orice cetăţean al Uniunii Europene care are reşedinţă în România.
Donarea de sânge este anonimă, voluntară şi constă în recoltarea unei cantități de
450 ml în timp de 8-10 minute. Pentru a deveni donator de sânge trebuie
îndeplinite următoarele condiții: vârsta cuprinsă între 18-60 de ani, greutate peste
50 kg, să nu fi suferit în ultimele șase luni intervenții chirurgicale sau să nu fi fost
sub tratament pentru hipertensiune, boli de inimă, boli renale, boli psihice, hepatice
sau endocrine. De asemenea, este important de sublianiat faptul că nu pot fi
donatori de sânge persoanele care au avut sau au una dintre următoarele boli:
hepatită (de orice tip), TBC, sifilis, malarie, epilepsie și alte boli neurologice, boli
psihice, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, boli de piele (psoriazis,
vitiligo), miopie forte sau cancer.

PROFESIA DE ASISTENT MEDICAL
– O PROFESIE NOBILĂ

Asistent Medical Principal

Flori STOICA
1

Îngrijirea bolnavilor este o profesie eternă.
Atâta timp cât există oameni va fi mereu nevoie de
grijă, compasiune, înţelegere.

Medicul îl vindecă pe pacient, asistentul medical
se îngrijeşte de el.

2

Profesia de asistent medical necesită abnegaţie,
oferă recompense – satisfacţia pacienţilor, dar şi
parcurge etape de înfruntare a dificultăţilor.
Înfruntarea dificultăţilor

nu se admit
greşeli

necesită curaj
şi tact

violenţa la
locul de muncă

surmenajul
cauzat de stres
3

Nu se admit
greşeli

Necesită curaj
şi tact

- indiferent că este vorba de
administrarea unor medicamente, de
recoltarea sângelui sau de simpla
mutare a pacientului, un asistent
medical trebuie să fie extrem de atent,
acesta nu îşi poate permite să
greşească
- un asistent medical trebuie să fie
capabil să refuze îndeplinirea unei
cereri venite din partea medicului în
cazul în care consideră că nu intră în
atribuţiile lui sau când este de părere că
ceea ce i se cere să facă nu este bine
- asistentul medical trebuie să-şi dea
seama când să-i spună medicului ,,nu’’
şi când să insiste ca medicul să consulte
pacientul
4

Violenţa la
locul de muncă

Surmenajul
cauzat de stres

- se ştie că cei din personalul mediu
sanitar sunt expuşi unui risc mai mare
în ce priveşte abuzurile şi violenţa la
locul de muncă

- lipsa personalului constituie un factor
în acest sens
- când un asistent medical conştiincios
nu se poate îngriji în mod
corespunzător de un pacient din cauză
că are prea multe de făcut, stresul se
acumulează în scurt timp

5

Profesia de asistent medical este o provocare
- Progresul şi influenţa tehnologiei sporesc presiunile asupra asistenţilor
medicali.

- Sarcina dificilă constă în a pune în acord tehnologia cu latura umană,
cu modul uman de a trata pacienţii.

- Asistentul medical trebuie să-şi îmbogăţească continuu cunoştinţele
profesionale. Trebuie să aibă dorinţa de a studia şi capacitatea de a înţelege
ceea ce studiază.

- Nicio maşină nu poate înlocui grija şi compasiunea unui asistent medical.

6

Profesia de asistent medical – o profesie
nobilă
Această profesie înseamnă muncă în echipă, curaj,
dăruire, înseamnă să uiţi problemele şi nevoile tale,
punând pacienţii pe un loc prioritar.
Tratarea tuturor pacienţilor cu respect şi politeţe,
grija şi
consideraţia, manifestarea faţă de pacient
demonstrează că îl respecţi ca persoană şi că eşti, cu
adevărat preocupat de sănătatea lor.
Dă bolnavilor ştiinţa şi talentul tău, dar nu uita
dragostea şi compasiunea.
7

ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ÎN
EFECTUAREA TRIAJULUI PACIENȚILOR ÎN URGENȚĂ

Autor: As.med.pr. CARMEN LICĂ
"Triajul este un sistem de
evaluare și clasificare a
pacienților care se
prezintă în structurile de
primire a urgențelor în
vederea stabilirii
priorității și a nivelului
de asistență medicală
necesară."

Triajul se efectuează în zona special
amenajată pentru acest scop.
Elementele definitorii ale acestui spațiu sunt: - amplasarea la intrare,
- evidența tuturor pacienților,
- un control strict al accesului către zonele
specifice de diagnostic și tratament al tuturor
pacienților.

PARAMETRII TRIAJULUI
1. Momentul în care pacientul a intrat în structura
de primire a urgențelor - ora preluării (de către
asistentul de triaj);
2. Momentul preluării pacientului în una dintre
zonele de tratament - ora primului consult
medical.
Recomandare: Timpul mediu de triaj nu trebuie
să fie mai mare de 2 minute pentru un pacient.

Rolul, abilitățile și
responsabilitățile
asistentului de triaj:
1. - capacitate de prioritizare
excelentă;
- capacitate de gândire
critică;
- abilități de organizare;
- flexibilitate,adaptabilitate;
- capacitate de adaptare la
stres;
- rolul de model;
- tact,
răbdare;
- cunoașterea
regulamentelor.

2. – Abilitatea de a
recunoaste pacientul
bolnav versus
nonbolnav;
- Abilitatea de a anticipa
si a avea planuri de
rezolvare pentru diferite
situatii care pot sa
apara;
- Abilitati interpersonale
si de comunicare
(solutionarea
conflictelor, luarea
deciziilor etc.).

ALGORITMUL DE TRIAJ
Algoritmul utilizează 4 puncte
decizionale pentru a încadra
pacienții în unul dintre cele 5
nivele de triaj (figurile 1 și 2). Cele
4 puncte decizionale sunt critice
pentru aplicarea corectă a
protocolului. Acestea se
concretizează în patru întrebăricheie:
A. Pacientul are risc vital?
B. Este periculos să aștepte?
C. Câte resurse sunt necesare?
D. Sunt afectate funcțiile vitale?

Nivelul de triaj: Cuprinde toți pacienții care
prezintă același grad de prioritate în funcție de
gravitatea și/sau caracterul acut al patologiei lor
și de resursele necesare.
Nivel I - Resuscitare (cod roșu)
Pacientul care necesită acum intervenție
salvatoare de viață.
Timpul maxim de preluare în zona de tratament:
0 minute.

Nivel II - Critic (cod galben)
Pacientul care prezintă o situație cu risc major sau
status mental alterat (modificare acută) sau orice
durere intensă sau discomfort major
Timpul maxim de preluare în zona de tratament: 15
minute
Situații cu risc major:
- starea clinică ce se poate deteriora rapid sau necesită
tratament imediat;
- afectarea gravă a stării funcționale sau a structurii unui
organ sau a unui segment anatomic;
"Al 6-lea simț": pe baza experienței și a cunoștințelor
acumulate, asistentul de triaj poate să prevadă
agravarea stării pacientului fără să o poată documenta
în acel moment!

Nivel III - Urgent (cod verde)
Timpul maxim de preluare în
zona de tratament: 60 de
minute.
Copilul cu vârsta între 3-36
luni și febră peste 38 C, dar
cu stare generală bună.
Sugarul agitat, cu plâns
neconsolabil, fără
simptomatologie asociată.

Nivel IV – Nonurgent (cod albastru)
• Timpul maxim de preluare în zona de tratament: 120
minute.
Nivelul V - Consult (cod alb)
• Timp de preluare în zona de tratament: 240minute.
Reevaluarea pacientului: se face în cazul în care
timpul de preluare în zona de tratament este mai
mare de 15 minute sau apar modificări semnificative
în starea pacientului, ceea ce presupune reluarea
integrală a algoritmului de triaj. Reevaluarea se va
efectua la 15 minute pentru pacienţii de nivel 3, la 30
de minute pentru cei de nivel 4 şi la o oră pentru cei
de nivel 5.

ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ÎN
DEPISTAREA SEMNELOR DE URGENȚĂ
Laborator Recuperare Medicina Fizică
Ambulatoriul Spitalului de Pediatrie
Pitești

SCOLIOZA








Semne majore in scolioza toracala :
Dezechilibrul lateral: aparitia unei gibozitati( dreapta
sau stanga). Studiile au dus la concluzia ca gibozitatea
de dreapta este mai des intalnita decat cea de stanga.
Linia umerilor nu mai este orizontala (un umar mai jos
si celalalt mai sus);
Asimetria varfurilor omoplatilor ( omoplatul de partea
gibozitatii este mai ridicat, deci nici linia varfurilor
omoplatilor nu mai este orizontala);

In cazul scoliozelor toraco-lombare, linia
umerilor este orizontala, iar gibozitatea este mai
putin importanta decat in cazul scoliozelor
toracale.

Apare un alt semn clinic: asimetria la
nivelul bazinului (linia oaselor coxale nu mai
este orizontala).

In scoliozele lombare asimetria bazinului
este si mai evidenta.

Semnul TRENDELENBURG


Deficitul de stabilizare laterala a soldului prin
insuficienta muschiului fesier mijlociu produce
o cadere pe partea opusa membrului de sprijin,
reechilibrata prin inclinarea trunchiului ( linia
umerilor) catre partea membrului de sprijin,
mersul este schiopatat.

Sesizarea acestui semn este o urgenta intrucat
acesta este pozitiv in afectiunile foarte grave:
luxatia de sold, necroza de cap femural,afectiuni
care netratate in timp util lasa sechele pentru tot
restul vietii.

Maladia Scheuermann


Maladia Scheuermann sau hipercifoza juvenila
este o deformare a coloanei vertebrale toracale
sau toraco-lombare in plan sagital.
Semne care pot traduce o astfel de afectiune: cifozarea foarte accentuata a coloanei
vertebrale;

Curba rigida a coloanei vertebrale la aplecarea
inainte se accentueaza si se corecteaza doar
partial atunci cand este in ortostatism.




Oboseala si rigiditate musculara;
Dezvoltarea insuficienta a masei musculare;
Durere inconstanta.

Rolul asistentului medical in aceste cazuri este:
- educatia sanitara riguroasa;
- de a ajuta pacientul sa inteleaga cat de important
este timpul in recuperarea lor;
-de a ajuta pacientul sa inteleaga repercursiunile
in cazul nerespectarii planului de recuperare.

Rolul asistentei medicale
in depistarea semnelor
de urgenta ale

Insuficientei
respiratorie acuta
as. Leca Alina

Insuficienta respiratorie
acuta este o stare
clinica grava, in care
aparatul respirator nu poate asigura
suficient O2 si elimina CO2 .

Semne si simptome
- dispnee
- cianoza
- tiraj intercostal
- wheezing

- batai ale aripioarelor nazale, miscari de
,,piston” ale capului sincrone cu miscarile
respiratorii
- tulburari de coordonare a respiratiei –
deglutitie, cu risc de aspiratie , dificultati
in alimentatie si hidratare orala

OBIECTIVE
1. corectarea hipoxiei si hipercapniei prin
oxigenoterapie
2. ameliorarea ventilatiei
3. terapia adjuvanta cu medicamente

Interventiile asistentei medicale :
- oxigenoterapia consta in administrarea O2
in concentratie mai mare decat cea
atmosferica. Se poate administra prin
sonda nazala, masti sau corturi.
- monitorizarea terapiei cu O2 se face prin
oximetrie transcutanata sau pulsoximetru

- asigurarea pozitiei care faciliteaza
expansiunea pulmonara
- pozitie ideala – decubit dorsal, oblic la 300,
cu capul in usoara extensie
- aerisirea salonului

- permeabilizarea cailor respiratorii
- umidificarea aerului inspirat care permite
fluidificarea secretiilor si faciliteaza
aspirarea lor

Bibliografie
- Lucreţia Titircă, Ghid de nursing cu tehnici de
evaluare şi îngrijiri
corespunzătoare nevoilor fundamentale , Editura ,,Viaţa
Medicală Românească”, 2002
- Lucreţia Titircă, Breviar de explorări funcţionale şi
îngrijiri speciale
acordate bolnavului, Editura ,,Viaţa Medicală
Românească”, 2008

Rolul asistentei medicale in observarea
semnelor clinice de urgenta in afectiuni
ale aparatului cardiovascular

AS. BIRZOTESCU ANCA
AS. MOISOIU CLAUDIA

Aparatul cardiovascular
este format din :
- inima
- vase sanguine : artere, vene,
capilare, sistem limfatic

Semne si simptome
- durerea precordiala sau retrosternala
- dispnee
- palpitatii – determina anxietate
- paloare – prezenta in endocardita reumatica
- cianoza

- edem
- manifestari respiratorii – tuse cardiaca,
hemoptizie
- manifestari digestive – greturi, varsaturi
- manifestari generale - astenie

Obiective :
- combaterea durerii, anxietatii, infectiei
- valori ale T.A. in limite acceptabile
- prevenirea complicatiilor imediate si tardive
- recuperarea socio-profesionala
- asigurarea unui aport nutritional adecvat

Interventiile asistentei medicale
- supravegherea pacientului
- oxigenoterapie
- asigurarea repausului la pat
- monitorizarea functiilor vitale
- bilant hidric

- ajutarea pacientului in satisfacerea nevoilor
fundamentale ( alimentatie pasiva la pat, igiena
tegumentelor si a mucoaselor, servirea la pat cu
plosca si urinar)
- mobilizarea progresiva a pacientului conform
indicatiilor medicului
- recoltarea produselor biologice pentru examinari
de laborator

- aplicarea masurilor de prevenire a efectelor
imobilizarii
- reluarea treptata si progresiva a efortului fizic
- alimentatie echilibrata, adecvata factorilor de risc
aterogeni prezenti
- control medical periodic

Bibliografie
- Lucretia Titirca, Ghid de nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri
corespunzatoare nevoilor fundamentale , Editura ,,Viata Medicala
Romaneasca”, 2002
- Lucretia Titirca, Breviar de explorari functionale si ingrijiri speciale
acordate bolnavului, Editura ,,Viata Medicala Romaneasca”, 2008
- Prof. univ. dr. Adrian Georgescu / Prof. univ. dr. Ioana- Alina
Anca, Compendiu de pediatrie, Editura ,, ALL”

ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN DEPISTAREA
SEMNELOR DE URGENȚĂ ÎN SDA (SINDROMUL DE
DESHIDRATARE ACUT)

SEMNE SI SIMPTOME de
urgenta
DEBUT:
- brusc cu scaune
diareice frecvente,
vărsături incoercibile

În perioada de stare:

SEMNE ŞI sIMPTOME

•Stare generală gravă
•Respiraţie frecventă, acidotică

•Mucoase uscate
•Tahicardie,hipotensiune,vasoconstricţie periferică
•Pierdere rapidă în greutate
•Timpul de reumplere al
capilarelor redus

SEMNE SI SIMPTOME
•Ochi încercănaţi, căzuţi

în orbite,fără lacrimi
•Gura uscată

SEMNE ŞI SIMPTOME
•Tegumente palide cu pliu cutanat

persistent

SEMNE ŞI SIMPTOME

•Fontanela deprimată

SEMNE ŞI SIMPTOME
•Copilul nu vrea să

se joace
•Oligurie sau anuria
•Scaune apoase

SEMNE ŞI SIMPTOME
• comă
• reflex cornean diminuat până la

dispariţie

SEMNE ŞI SIMPTOME
•somnolentă
• obnubilare

SEMNE SI SIMPTOME
-nas ascuţit
-abdomen escavat
-faţă suferindă

Tratamentul parenteral
 20 ml/kg lichide în bolus,

într-o perioadă de 1-2 ore




Cristaloide: ser fiziologic, Riger
lactat
Alte: albumină umană, plasmă,
sânge

 Reevaluare clinică


La nevoie se repetă aministrarea
de lichide în bolusuri de 20
ml/kg/ora

Intervenţii autonome
 urmăresc emisiile de urină şi materii fecale pentru a
observa aspectul, culoarea şi consistenţa acestora;
 hidrateaz adecvat cu o cantitate suficientă de lichide
pentru evitarea deshidratarii ;
 să captez urina şi scaunele, să menţin o igienă
riguroasa a regiunii perineale;
 să efectuez toaleta anusului de mai multe ori pe zi şi
apoi se aplică creme protectoare;

Intervenţii autonome
 se repartizează raţia zilnică de alimente în mese reduse







cantitativ şi dese, în funcţie de toleraţia digestivă;
asigur un echilibru între principiile alimentare de bază cu regim
alimentar uşor digerabil;
s-a administrat un regim alimentar compus din branză de vaci,
supă de morcovi,banane, mucilagiu de orez;
cantaresc periodic pacientul, monitorizând cu stricteţe valorile
respective;
urmăresc zilnic tranzitul intestinal şi diureza şi apreciez cu
regularitate bilanţul ingesto – excreto;
rehidratez pacientul cu cantitaţi mici de lichide reci

Bibliografie
 Note de curs – Pediatrie, Aura Lucaciu
 Ghid de nursing cu tehnici de evaluare şi îngrijiri

corespunzătoare nevoilor fundamentale, Lucretia Titircă, Ed.
Viaţa Medicală Românească
 Revista Română de Pediatrie, Volumul LXII, nr. 1, 2013

VA MULTUMIM!

ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN
OBSERVAREA SEMNELOR CLINICE DE
URGENȚĂ ÎN AFECȚIUNI ALE SISTEMULUI
NERVOS

SEMNE SI SIMPTOME
• HIPOTONIA
* sindromul Down,
*distrofia musculară,
*paralizia cerebrală

Sugarii cu hipotonie

• HIPERTONIA

Hipertonia
piramidală
Hipertonia
extrapiramidală

PARALIZIA

Simptome neurologice
• Schimbări de dispoziţie
• Neîndemânare;
• Confuzie
• Dificultăţi de memorare
• Scurgerea salivei din cavitatea bucală
• Amorţeală.

ATAXIA

*Ataxiile acute
Ataxia de origine toxica
Ataxia de origine infectioasa
Ataxia de origine traumatica
Ataxia de origine tumorala
Ataxii ce apar in cursul maladiilor
metabolice
Ataxii erediatre paroxistice

*Ataxiile cronice

CONVULSIILE

• Convulsia este un simptom al

unui proces patologic de baza si
nu o boala!

SINCOPA
* Cel mai frcvent, sincopa se
confunde cu o criza de epilepsie.

• Sincopa apare
cel mai adesea
cand copilul sta
mult in picioare,
intr-un mediu
neaerisit

COMA

Medicii pot
evalua
profunzimea
comei folosind
scala Glasgow.

RETARDUL MINTAL
Cele mai importante
semne
•
•
•
•
•

Rostogolirea și mersul cu întârziere

Vorbitul cu întârziere
Copilul nu poate forma deprinderi

Copilul are dificultate în a-și aminti diverse lucruri
Este evidentă incapacitatea de a conecta acțiunile la
consecințele acestora

• Eventual probleme de comportament
• Apar dificultăți în rezolvarea problemelor simple sau de
gândire logica

ASISTENT MEDICAL
PE MAPAMOND

ADELA - ASISTENT MEDICAL DIN ARGEȘ, PROFESIONIST ÎN MAREA
BRITANIE
,,Dacă mă vede domnul doctor Frătoaica,
sigur mă recunoaște”. Așa a început interviul cu
Adela Anghel, asistent medical care lucrează în
orașul Basingstoke din Hampshire, Marea Britanie,
unde locuiește alături de fiul ei. Dacă ar putea, mâine
ar fi înapoi acasă, dar, cel puțin deocamdată, nu
poate. Așa că îi îngrijește cu toată pasiunea pentru
acestă profesie pe englezii care ajung pe mâinile ei.
La ea, pasiunea pentru profesie se citește, se
ghicește, se simte. Și-a dorit să fie asistent medical și
i s-a împlinit.
V-ați întoarce în țară, știind că aici se câștigă mai
puțin decât în Marea Britanie?
Cu siguranță, atâta timp cât salariul de aici mi-ar permite să trăiesc decent, fără
probleme. Nu știu care mai este salariul unui asistent medical acum, dar un venit
de 4.000-5.000 lei ar asigura un nivel de trai mulțumitor pentru mine și fiul meu..
Unde v-ar plăcea să profesați?
Visul meu este medicina de urgență. În timpul facultății am făcut stagii de practică
în UPU la Spitalul Județean Pitești. După absolvire, în anul 2010, odată cu
obținerea titlului de asistent medical
generalist, am avut contracte de voluntariat
la ISU și Ambulanță timp de 2 ani. Am și
acum acele contracte. Activitatea de
voluntariat a fost apreciată și m-a ajutat în
Marea Britanie, fiind recunoscută în spațiul
comunitar.
De ce ați ales să ajungeți asistent medical?
Eu am vrut să fac medicină, dar pentru că la
un moment dat, în viața personală au
intervenit anumite sitauții nefericite, iar
relațiile de familie s-au tulburat oarecum, mam îndreptat către profesia de asistent

medical, gândindu-mă că anii de studiu sunt mai puțini decât la Medicină. Dar,
undeva în minte și în inimă, nu am renunțat la visul de a deveni medic. Sunt
optimistă și, așa cum se mai spune, cum va vrea Dumnezeu !
Cât câștigați în Marea Britanie?
Câștigul este 2000 de lire/lună. O mie de lire dau pe chirie, iar mia aceea de lire
care îmi rămâne îmi permite să îmi țin copilul în școală și să acopăr celelate
cheltuieli curentede întreținere. Este și motivul pentru care nu mă voi întoarce
acasă până nu termină fiul meu școala
Ce fel de job aveți acolo?
Job-ul meu nu are corespondent aici. Sistemul
medical de stat de acolo oferă suport
financiar pentru pacienți atât acasă, cât și în
instituții. Eu sunt omul care merge să facă
analize cu familii, cu alți profesionști, să
facem analize în interesul pacienților. Suntem
la un nivel foarte înalt. Vorbim de
diagonistice, consiliere, orice. Colaborăm
îndeaproape cu serviciile sociale. Dacă
vorbim de un pachet de îngrijire care nu
depășește 30.000 de lire, pacientul este în
evidența serviciilor sociale. Dacă pachetul
depășește 30.000 de lire pe an, în urma
analizei, atunci îl preluăm noi. Sunt situații în
care nu putem ține clienții acasă, pentru că pachetul de care au nevoie poate fi prea
complex. Acolo infirmierii sunt pregătiți până la anumite limite, ei putând chiar
administra pastile. Activitatea mea se situează undeva între asistenți și infirmieri. O
”clasă” de mijloc. Sunt foarte greu de găsit acolo asistenți care se duc acasă la
clienți să administreze medicația. Și atunci intervine decizia de a nu-i ține acasă,
dacă este nevoie de o intervenție multiplă, ritmică. În astfel de cazuri le sugerăm să
se ducă într-o anumită instituție.
De la voluntariatul de aici, până la ceea ce ați ajuns acum să faceți, cât de greu
a fost? Care au fost pașii?
A fost o întâmplare să ajung acolo. Am aplicat pe un site internațional de recrutare
și am fost contactată un agent de recrutare al unei companii. Au urmat o serie de
interviuri, de toate tipurile, cu diverse personae din companie: face-to-face,
telefonic, pe Skype. Nu a fost deloc ușor, ba pot spune că ajunsesem la un moment
dat să mă gândesc să renunț. Dar agentul care m-a contactat prima dată, m-a
încurajat să perseverz. Și am reușit. De altfel, ei m-au ajutat să obțin actele
necesare și primele 18 luni am lucrat pentru această companie care se ocupa cu

îngrijirea persoanelor vârstnice. Atunci când povestești, lucrurile par simple. Dar
realitatea este că munca ”afară” vine la pachet și cu ”greu”, cu obstacole, cu
neînțelegeri, cu dificultăți, cu altă cultură, alt tip de oameni, climă, acomodarea
socială. A mai fost și problema adaptării emoționale, pentru că eram singură acolo.
Timp de o săptămână nu m-am putut opri din plâns, clacat și managera mi-a zis că
aș face bine să mă adun pentru că am semnat un contract pe care trebuie să îl
respect și să nu uit de unde am fost luată. După 18 luni m-am transferat.
În contractul inițial, funcția era de infirmier șef, urmând a se schimba încadrarea în
asistent medical generalist. Am lucrat în ture care teoretic erau de 12 ore, dar
puteau fi și de 14 ore. După ce am obținut PIN-ul de la NMC, lucrurile s-au
schimbat, doar 25-30% aveam activitate de infirmieră, iar ca asistent
medicalfăceam Key plannuri, contact cu ambulanțieri, medici de familie, cu toți
profesionștii implicați în acest sistem de îngrijire, ceea ce presupune întocmirea
multor documente și cunoașterea foarte bine a legislației. Și după 18 luni muncite
în acest ritm, am renunțat, mi-am dat demisia
Ce ați făcut apoi?
Mi-am deschis un cabinet și am lucrat cu o agenție mică din octombrie 2015 până
în noiembrie 2016, care plasa asistenți medicali, personal calificat, temporar, la
tură, la cerere. Am străbătut Anglia în lung și-n lat! Era foarte greu. În turele de
noapte, vedeai 30 de oameni care aveau șapte ture de medicamentație. Am făcut
asta timp de un an de zile. După aceea m-am angajat permanent. Deficitul agenției
era că nu aveai ture constante. Era la noroc. Nu o dată mi s-a întâmplat să mă sune
la șapte seara să îmi spună că au nevoie de mine. Negociam sumele și orele la care
puteam ajunge. Alteori, îmi suna telefonul să spună că s-a anulat tura. Îmi suna
telefonul la cinci dimineața. A fost un stil de viață care pentru bani a fost ok, dar nu
puteai să reziști. Apoi m-am angajat întrun ,,care home” permanent.
Acest care home este un fel de azil în
România. Ultimul la care am lucrat avea
176 de paturi, pe trei nivele. La nivelul
inferior erau oameni care aveau nevoie de
asistență minimă, mai mult supraveghere,
la primul etaj erau cei care ei aveau
demență, iar la etajul superior era tot ceva
rezidențial, dar era primul stagiu de
demență. Aveam singură, într-o tură de 12
ore, în general cam 30 de camere pline,
dintre care jumătate în pat, cu
incapacitatea de a lua medicamentația.
Trebuia să le sun doctorul ca să iau

acordul să le zdrobesc medicamentele și să le ascund prin mâncare sau băutură.
Trebuia să primesc acordul familiei, să primesc acordul doctorilor pentru că era în
interesul pacientului să ia totuși medicația. Apoi, fiecare medicamentație reacționa
diferit la anumite alimente și fiecare trebuia amestecat cu ceea ce trebuia. Aveam
reguli foarte stricte în aceste privințe.
Câți ani ați făcut asta?
De când mi-a ieșit PIN-ul, din sept 2014 și până în iunie 2018. Diploma din țara
noastră a fost recunoscută. Am plătit o taxă cu procesarea dosarului. Se mișcă
foarte greu și acolo. Abia după nouă luni mi-au ieșit actele.
Cât plătiți cotizația acolo?
120 de lire pe an este cotizația de acolo.
În afară de cotizația la NMC (Nursing and Midwifery Council) , plătiți la
sindicat?
Plătesc asigurare de malpraxis pentru sindicat. Sunt trei sindicate autorizate.
Se fac cursurile de perfecționare?
Suntem obligați să facem cursuri de perfecționare. Sunt cursuri standard,
obligatorii. La ei totul este electronic, mai puțin primul stadiu, manevrarea
aparaturii electrice. Sunt unele lucruri pe care trebuie să le faci și online și practic.
Fie săptămânal, fie lunar, administratorul trebuie să monitorizeze statusul de
trainig. Este o condiție ca să poată funcționa sistemul. Dacă eu nu am cursurile la
zi, e vina mea, și aduc deservicii companiei.
Au mai introdus, în 2017, revalidarea. Eu trebuie să fac dovada pentru trainingurile
peste 3 ani, cele permamente și unele noi introduse, specfic profesionale, la cerere,
precum a recolta sânge, tuburile gastrice, traheostome, ventilație mecanică. La ei
totul funcționează pe cont individualizat, pentru fiecare persoană, online.
Verificările se fac aleatoriu. Dacă nu fac revalidarea, se suspendă PIN-ul și nu mai
poți profesa. Este foarte greu să refaci totul și nici nu poți munci între timp.
Ce calități sunt necesare?
Dacă nu faci profesia asta din pasiune, din suflet, nu ar trebui să faci parte din
sistemul de sănătate. Dacă nu faci meseria aceasta cu drag, să faci tot ce știi și tot
ce poți pentru un om aflat în suferință, chiar dacă poate nu e îmbrăcat cum trebuie
sau nu miroase frumos sau nu vorbește corect, mai bine nu o faci ...
Câteodată m-am întrebat și eu de ce mi-am ales meseria aceasta! Dar mă simt
datoare moral față de pacienții mei și față de aparținători și nu pot să plec, să trec
mai departe, în altă activitate mai puțin încercată emoțional. Personal, am trecut
prin atâtea experiențe neplăcute în viață, încât am zis trebuie să fie și suferința
semenilor alinată!
S-au adunat destule motive să reveniți în țară?
Fără îndoială. Dacă cineva ar putea face să dispară anumite lucruri, ca într-un glob
de cristal, imediat m-aș întoarce.

SĂNĂTATE PE
GUSTATE

FLORILE DE
TEI VEDETELE
VERII

Parfumul și gingășia lor a inspirat,
deopotrivă, poeții, parfumierii și creatorii
de modă. Florile de tei, micuțele vedete
înmiresmate ale verii, și-au păstrat de-a
lungul timpului și locul, de necontestat, în
topul plantelor tămăduitoare.
Sunt cunoscute pentru acţiunea lor
sedativă, antiinflamatoare, antitermică,
expectorantă,
sudorifică,
antivirală,
diuretică,spasmolitică, descongestionantă,
hipotensivă, relaxantă şi emolientă.
Florile de tei au în compoziţia lor
un anumit tip de zahăr, cel care deosebeşte ceaiul de tei de oricare alt ceai prin
dulceaţa sa naturală. De asemenea florile de tei mai conțin acid galic şi catecol,
precum şi un ulei esenţial numit farnesol, cel care îi conferă proprietăţile
neurosedative şi antispastice.
Beneficiile pentru sănătate ale ceaiului din flori de tei
1. Efecte sedative și calmante. Ceaiul de
flori de tei este un sedativ uşor, fiind
recomandat să fie băut cu 30 de minute
înainte de culcare, în special celor care se
confruntă cu tulburări de somn, stări de
nervozitate şi anxietate.
Efectele remarcabile ale ceaiului de tei se
observă în toate afecţiunile sistemului
nervos, de la isterie, convulsii, oboseală,
emotivitate, depresie, surmenaj intelectual, ameţeli, migrene, dureri de cap până la

alergii, prurit, epilepsie şi boala Parkinson, fiind recomandate două-trei ceaiuri pe
zi.
Pentru copiii agresivi, nervoşi, care nu vor să doarmă, cel mai bun remediu constă
dintr-o baie caldă, timp de 15-20 de minute, în care se toarnă 3 litri de infuzie cu
500 g flori uscate de tei.
Câteva ramuri înflorite de tei aduse seara în dormitor sau perna umplută cu flori de
tei, asigură un somn liniştit şi odihnitor.
2. Leac pentru răceli. Ceaiul din flori de tei este deosebit de eficient în afecțiuni
pulmonare, stări gripale, guturai, tuse cronică şi convulsivă (datorită efectului său
antispastic), răceli, bronşite, astm bronşic, dureri de piept, catar pulmonar, cu efect
în eliminarea secreţiilor bronşice (datorită mucilagiilor).
Ceaiul de tei consumat în caz de răceală determină producerea unei transpiraţii
abundente şi scăderea
temperaturii corpului.
3. Promovează digestia
sănătoasă. Ceaiul de tei
simplu sau asociat cu
muşeţel
sau
mentă,
tratează constipaţia şi
diareea
şi
previne
deteriorarea
celulară,
graţie flavonoidelor cu rol
de protecţie împotriva
radicalilor liberi, care sunt
principalii
factori
în
apariţia bolilor grave.
Infuzia din flori de tei,
băută după fiecare masă, este foarte utilă în afecţiuni hepatobiliare, colecistite,
dischinezie biliară, uşurarea digestiei, greţuri, tonifierea stomacului, colici
abdominali, crampe stomacale, constipaţii, intoxicaţii şi hemoroizi.
4. Tratează amigdalita. Se poate face cu ceai de tei amestecat cu bicarbonat de
sodiu pentru tratamentul inflamaţiilor amigdalelor, dar şi în caz tusei convulsive.
5. Eficient în curele de slăbire. Ceaiul de tei este indicat în curele de slăbire
datorită efectului diuretic, ajutând la eliminarea retenţiei de apă din organism. În
plus, el creşte uşor temperatura corpului şi ne ajută să transpirăm mai mult,
scăpându-ne în acest mod de toxinele din corp.
6. Acțiune diuretică. Datorită acestei acțiuni, ceaiul de tei este recomandat în
bolile de rinichi, litiază renală, infecţii renale, cistite cronice, precum şi în
reumatism şi gută. Ceaiul de flori de tei are și proprietatea de a trata incontinenţa şi
a preveni formarea pietrelor la rinichi.

7. În tratamentul cardiacilor. Ceaiul de tei este nelipsit din tratamentul bolilor
cardiovasculare, mai ales în hipertensiunea arterială, palpitaţii şi extrasistole. Prin
efectul de fluidizare a sângelui, el acţionează benefic în ateroscleroza coronariană
şi în circulaţia periferică (flebite, tromboze, embolii).
Din nectarul florilor de tei, albinele produc mierea de tei
Mierea de tei, a cărei culoare poate varia de la galben deschis la portocaliu închis,
are un miros dulce lemnos,
uşor de recunoscut. Este
unul dintre cele mai bune
tipuri de miere, deoarece
este foarte bogată în
vitamina B, aminoacizi şi
antioxidanţi.
Mierea de tei împrumută
din proprietăţile curative
ale florilor de tei, mai ales
cele
antiseptice
şi
antiinflamatorii, fiind un
tratament naturist eficient
în caz de răceală, gripă, tuse şi crampe abdominale.
Citește mai multe despre Mierea de tei, un calmant natural ideal
Florile de tei în cosmetică
1. Comprese pentru cearcăne . Florile de tei în combinaţie cu florile de albăstrele
se folosesc în comprese împotriva cearcănelor şi ca remediu pentru ochii obosiţi şi
umflaţi.
2. Mască revigorantă. Florile de tei măcinate, amestecate cu lapte şi ovăz,
constituie o excelentă mască de faţă cu proprietăţi de revigorare şi hidratare a
tenului tern, palid, lipsit de strălucire.
3. Tinctura din flori de tei stimulează creşterea părului. Se prepară o tinctură
din 10 g flori uscate şi 100 ml alcool 700, se macerează timp de 10 zile cu agitare
frecventă, se strecoară şi se foloseşte prin frecarea pielii la rădăcina părului.
4. Inhalații și comprese calde. O infuzie preparată din 4 linguri flori uscate de tei
la 250 ml apă fiartă, se utilizează sub formă de inhalaţie cu vapori calzi, urmată de
comprese ţinute timp de 10-15 minute pe ten sau pe ochi, pentru combaterea
ridurilor feţei, a cearcănelor la ochi, vindecând totodată plăgile, coşurile,
pecinginele şi petele de pe faţă.
Sursa: http://www.tainavie.ro/blog
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CONSIDERAȚII DESPRE DEPĂȘIREA LIMITELOR
DE COMPETENȚĂ ALE ASISTENTULUI MEDICAL

Estera STĂMOIU
Președinte OAMGMAMR filiala Argeș

”Competenţa fără autoritate este la fel de neputincioasă ca autoritatea
fără competenţă.”
Inspirația de a aborda acest subiect am avut-o atunci când am citit care
sunt standardele impuse de ANMCS pentru acreditarea spitalelor. Astfel, unul
dintre indicatori face referire expresă la necesitatea instruirii periodice a
personalului medical cu privire la depășirea limitelor de competență
profesională.
Și putem spune că într-adevăr e o cerință reală, obiectivă, având în
vedere faptul că exercitarea profesiei noastre în alte condiții, decât cele de
respectare a competențelor profesionale pot să genereze, fără îndoială, acte de
malpraxis.
De fapt și de drept, însăși
Legea 95/2006, cu modificări
și completări, Titlul XV, în
prevederile ce reglementează
situațiile ce atrag răspunderea
civilă a personalului medical
stipulează
că
”personalul
medical răspunde civil pentru
prejudiciile
produse
în
exercitarea profesiei atunci
când își depășește limitele
competenței, cu excepția cazurilor de urgență în care nu este disponibil
personal medical ce are competența necesară.”
Mai mult, în normele de aplicare se prevede că dovada cazurilor în care
nu este disponibil personal medical ce are competență în efectuarea unui act
medical, se face cu acte ce emană de la reprezentantul legal al furnizorului de
servicii medicale și care atestă personalul existent la locul furnizării actului
medical ce a fost generator de prejudicii.

De reținut este faptul că norma mai sus precizată se referă exclusiv la
situațiile de urgență. La fel de important este faptul că legiuitorul
reglementează și cine și cum se face dovada inexistenței personalului ce are
competență, respectiv prin acte ce emană de la conducerea spitalului,
înțelegând că nu sunt admise alte mijloace de probă (ex. proba cu martori).
Pe cale de consecință putem înțelege că dacă nu ne aflăm într-o situație
de urgență și nu avem personal cu competențele necesare intervenției
medicale, există obligația de a transporta/transfera pacientul către o unitate
sanitară ce poate să-i acorde îngrijiri medicale adecvate.
Dar ce sunt competențele profesionale?
Competențele profesionale sunt date de pregătirea de bază profesională,
se regăsesc în standardele de pregătire profesională și sunt cuprinse
sistematizat în atribuții prevăzute în fișa postului. Astfel, asistentul medical
trebuie să se limiteze doar la acele
activități permise prin pregătire să le
execute. Și după cum este cunoscut,
asistentul medical poate presta activități
autonome, delegate și activități efectuate
numai sub supravegherea medicului.
Activitățile autonome sunt acele
activiăți pe care asistentul medical le
poate
presta
singur,
potrivit
competențelor profesionale.
Activitățile delegate sunt toate
acele indicații, prescrieri, în formă scrisă,
ale medicului. Orice indicație care nu se
materializează în scris, poartă cu sine un
risc pentru asistentul medical, acesta în cazul unei culpe profesionale
neputând să facă dovada că a acționat la indicația unui medic. Depășirea
nelegală a limitelor de competență deținute în cadrul titlului de calificare de
asistent medical determină atragerea răspunderii civile pentru eventuale
prejudicii produse pacientului. Astfel de depășiri se constată de către experți
desemnați pentru cazurile de malpraxis.
Depășirea nelegală a limitelor de competență mai are o consecință
negativă suplimentară, atrăgând neoperarea contractelor de asigurare de
răspundere civilă profesională, dat fiind că aceasta constituie clauză de
excludere în contractul de asigurare. În concluzie, este obligatoriu ca
asistentul medical să se limiteze în exercitarea profesiei la propriile
competențe profesionale, excepție făcând situațiile de urgență.
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