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                                                                                                                     Estera Stămoiu -    

                                                                                                 Președinte OAMGMAMR 

Argeș                        

Vara a adus cu sine o nouă generație de asistenți medicali, fie că vorbim 

de asistenți medicali generaliști, proaspeți absolvenți ai Școlilor postliceale 

sanitare, la finele lunii august, fie că vorbim de asistenți de farmacie, 

balneofiziokinetoterapie care au absolvit în luna iulie. Și nici toamna nu e mai 

săracă atunci când vorbim de profesia de asistent medical, această lună 

aducând cu sine noua generație de asistenți medicali cu studii superiore. 

Noua generație nu e deloc neglijabilă, ea totalizând un număr 

impresionant de absolvenți, peste 15000 aș spune. 

Ce oportunități au ei de 

angajare, cât reușește sistemul 

actual de sănătate, fie că vorbim de 

cel public, fie că vorbim de cel 

privat, să le ofere șansa de a profesa 

acasă, care este rapotul corect între 

cererea pieței de muncă în domeniu 

și oferta propriu-zisă, câte vise se 

nasc și mor, care e gradul de 

profesionalism al acestei armate de 

absolvenți, care e raportul între calitate și cantitate, cât de jos sau cât de sus 

putem coborî sau ridica ștacheta în această profesie, sunt intrebări la care deja 

v-ați răspuns, citindu-le. Aș incheia totuși interminabilul șir de interogații cu o 

intrebare: Cum întâmpină organizația profesională noul val de absolvenți? 

EDITORIAL 

                                                                                                                                                                                           

             In acest context, procesul de nursing se  -si nealterat sanatate pt individ, familie, comunitate.        Procesul de nursing a evoluat de-a lungul  “rolul unic al asistentei medicale consta in a ajuta persoana bolnava sau sanatoasa sa-     sanatatea   (sau   sa-sale   clipe)   prin   indeplinirea sarcinilor  pe  care   le-  trebuie   sa   indeplineasca   aceste -independenta   cat   mai   repede posibil”.        Astazi procesul de nursing a capatat valente noi, rolul asistentei medicale a devenit mai  complex, in sensul largirii sferei de ate,  una din indatoriri  raspunsul individului fata de problema de sanatate               In acest context, procesul de nursing se ic -si nealterat sanatate pt individ, familie, comunitate.        Procesul de nursing a evoluat de-a lungul  “rolul unic al asistentei medicale consta in a ajuta persoana bolnava sau sanatoasa sa-  -sale   clipe)   prin   indeplinirea sarcinilor  pe  care   le-  trebuie   sa   indeplineasca   aceste -independenta   cat   mai   repede posibil”.        Astazi procesul de nursing a capatat valente noi, rolul asistentei medicale a devenit mai  complex, in sensul largirii sferei de  adecvata pentru raspunsul individului fata de problema de sanatate  
O NOUĂ GENERAȚIE DE ASISTENȚI 

MEDICALI LA UȘA SISTEMULUI DE 

SĂNĂTATE 
 



Ca tânăr sau mai puțin tânăr posesor al unui titlu profesional de asistent 

medical, poți deveni la cerere membru al Ordinului Asistentilor Medicali 

Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. 

A deveni membru al organizației profesionale OAMGMAMR poate fi 

înțeles și acceptat în primă instanță ca o obligație, ce derivă din reglementările 

legale, dar pe măsură ce devii membru activ al acestei organizații, percepția 

asupra calității de membru se schimbă. Pentru a transpune în fapte  hotărârea 

de a activa ca membru poate fi foarte greu sau foarte uşor! Dacă va fi greu sau 

uşor depinde în mare măsură de tine, de informaţiile pe care le ai şi de 

deciziile pe care le iei. Dar un 

rol important în succesul sau 

eşecul îndeplinirii dorinţei tale 

de a fi membru activ, implicat, 

îl vor avea bineînțeles și 

oamenii cu care vei lucra şi 

instituția în cadrul căreia vei 

activa.  

Este bine să iei în 

considerare, încă de la intrarea 

în organizație, aspecte cum ar fi: viziune si misiunea organizaţiei, tradiţiile, 

obiceiurile, valorile și principile promovate şi transmise în organizaţie; ce fel 

de activităţi a desfăşurat până acum şi care este cultura organizaţiei, cu alte 

cuvinte care este personalitatea organizaţiei, care sunt caracteristicile ei, 

modul de funcţionare şi organizare, principiile pe baza cărora oamenii 

acționează și sunt integraţi în cadrul organizaţiei.  

Scopul meu este să te ajut să ne cunoști organizația mai bine. O să încerc 

în câteva fraze să surprind: Cine suntem? Unde am ajuns? Spre ce ne 

îndreptăm? 

Toate acțiunile Ordinului, de la înființare și până în prezent, au fost 

axate în primul rând pe nevoile profesionale ale membrilor săi, urmărind cu 

prioritate reglementarea și dezvoltarea profesiei de asistent medical. Etica și 

integritatea sunt valori care ne definesc și care au constituit un fundament 

pentru toate programele organizației. 



Asumarea responsabilității privind rolul organizației în reglementarea 

profesiei și în susținerea profesioniștilor a contribuit decisiv la progresul 

realizat. Independenţa dobândită ne permite stabilirea propriului traseu de 

dezvoltare și operare. Respectul pentru calitate ne-a adus recunoașterea 

națională și internațională a 

importanței rolului organizației 

în dezvoltarea profesiei. 

Ghidați de viziunea 

noastră, aceea de a fi un 

organism de reglementare şi 

reprezentare eficient şi 

credibil, aspirând constant spre 

excelenţă, considerăm că 

suntem mai pregătiți ca 

niciodată până acum pentru a 

ne îndeplini misiunea asumată și pentru a face față provocărilor următorilor 

ani de viață organizațională. 

Având deja la îndemână cartea noastră de vizită, îți adresăm îndemnul 

de a veni alături de noi, în marea familie a Ordinului Asistenților Medicali din 

România! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
Formarea profesională, ca o obligație a asistentului medical, am adus-o 

de multe ori în atenția asistenților medicali pentru că de îndeplinirea acesteia 
este direct legată exercitarea legală a profesiei, asistentul medical riscând în 
caz contrar sancțiuni, chiar suspendarea contractului individual de muncă 

FORMAREA PROFESIONALĂ – DE LA OBLIGAȚIE 

LA DREPT 

Estera Stămoiu – președinte OAMGMAMR ARGEȘ 

 

 



până la îndeplinrea acestei obligații. Că trebuie să învețe pe tot parcursul vieții 
profesionale, că fără învățare, fără dorința de a acumula mereu cunoștințe noi, 
progresul este imposibil, că vremurile moderne aduc permanent noutăți care 
reclamă învățarea pe tot parcursul vieții, asistenții medicali au conștientizat 
cu siguranță. Dar corelativ acestei obligații a asistentului medical legislația 
care reglementează raporturile de muncă stipulează și dreptul angajaților la 
formare profesională, angajatorul având și el obligații în acest sens, prevăzută 
de dispozițiile art. 194 din Codul muncii. 

Câți dintre angajatori reușesc să o îndeplinească  în contextul socio-
economic actual este o întrebare la care fiecare asistent medical poate 
răspunde, contextualizând. Codul muncii alocă un întreg capitol acestui drept 

al angajatului: formarea 
profesională. 
      Formarea profesională a 
salariaţilor se poate realiza prin 
următoarele forme: 
    a) participarea la cursuri 
organizate de către angajator sau 
de către furnizorii de servicii de 
formare profesională din ţară ori 
din străinătate; 

    b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de 
muncă; 
    c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate; 
    d) ucenicie organizată la locul de muncă; 
    e) formare individualizată; 
    f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat. 
            Angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariaţi 
elaborează anual şi aplică planuri de formare profesională. Salariaţii au 
dreptul să fie informaţi cu 
privire la conţinutul 
planului de formare 
profesională. 
             Participarea la 
formarea profesională poate 
avea loc la iniţiativa 
angajatorului sau la 
iniţiativa salariatului.  



             Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile 
părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de 
formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în 
raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea 
profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte 
adiţionale la contractele individuale de muncă. Și Codul muncii conține un 
generos arsenal de dispoziții care reglementează formarea profesională. 

Dar ce riscă angajatorul dacă nu-și îndeplinește această obligație? Dar 
angajatul? În cazul angajatului asistent medical, sancțiunile sunt dure: poate fi 
asimilată unei abateri disciplinare simple, riscând o sancțiune disciplinară, 
mustrare sau avertisment, situație în care Consiliul Județean al filialei 
OAMGMAMR poate suspenda exercitareai profesiei, potrivit normelor 
exercitării profesiei, în plus, chiar angajatorul poate să procedeze la 
suspendarea contractului individul de muncă, potrivit Codului muncii. 
Cu totul diferită este situația în cazul angajatorului, aș spune chiar diametral 
opusă. Acesta neriscand vreo sanctiune. Astfel, în lipsa unui cadru normativ 
coercitiv, angajatorul poate sau nu  să  respecte acest drept al angajatului, în 
schimb în contextul coercitiv aplicabil angajatului, acesta își indeplineste 
obligația de formare profesională continuă. 

  OAMGMAMR, ca organism 
profesional, fiind și un furnizor 
permanent de educație medicală 
continuă, este constant preocupat de 
calitatea muncii care să ducă la 
îmbunătăţirea continuă a calităţii 
practicii şi competenţei 
profesioniştilor, pentru a asigura 
dreptul pacienţilor la sănătate. Lăsată 
exclusiv în sarcina asistentului 
medical, formarea profesională 
continuă devine vulnerabilă. Poate că 
un efort conjugat al tuturor factorilor 
direct interesați de asigurarea unor 
servicii medicale de calitate, ar 

consolida pregătirea continuă a asistenților medicali. 
Un semnal pozitiv în acest sens îl dă însuși Ministerul Sănătății, care în 

Planul național privind resursele umane din sănătate cuprinde necesitatea 
unei strategii naționale de educație medicală continuă bazată pe un mecanism 



de finanțare adecvat și pe necesitățile sistemului național de sănătate în 
educație (necesități individuale și instituționale de instruire. 

Actualul ministru al sănătății trece, aș putea spune, de la vorbe la fapte 
și prin Ordin  de Ministru oferă angajatorilor un cadru legislativ adecvat și 
îmbunătățit având ca obiect organizarea și desfășurarea programelor în 
vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali, 
respectiv OMS 1076/9 iulie 2019. Gama de programe este variată și cuprinde 
acele domenii de îngrijire în care nevoile sunt în continuă creștere corelate și 
cu patologii tot mai frecvente. Astfel, angajatorii pot să crească performanțele 
asistenților medicali prin programe vizând: îngrijiri paliative, asistență 
medicală comunitară, diabet, oncologie, cardiologie, nefrologie, psihiatrie, 
anestezie și terapie intensivă, etc. 

În contextul în care calitatea actului medical, siguranța pacientului, 
performanța asistenților medicali este direct proporțională cu pregătirea 
profesională, în contextul în care profesionalismul este cel mai uzitat cuvânt-
cheie al zilelor noastre, îmi exprim speranța că în viitor formarea profesională 
nu rămâne doar în stadiul de obligație, ci, treptat, cu voința factorilor relevanți 
este recunoscută și înfăptuită și ca un drept, iar cheltuielile suportate de 
angajator văzute ca o investiție sustenabilă în cel mai important capital al 
oricărei instituții, OAMENII. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ordinul Asistenților 
Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților  
Medicali din România 
(OAMGMAMR), filiala Argeș, 
împreună cu Școala Mamei 
Samas Pitești au organizat un 

      SIMPOZION – SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A 

ALĂPTĂRII 
 



simpozion pentru a marca Săptămâna Mondială a Sănătății celebrată, anual, în 
întreaga lume în prima săptămână a lunii august.  

Tema simpozionului ,,Împreună promovăm alimentația la sân” a avut ca 
scop informarea și încurajarea viitoarelor și tinerelor mămici privind 
alăptarea bebelușilor încă din primele lor ore de viață. Evenimentul a reunit 
peste două sute de asistenți medicali argeșeni în fața cărora invitații speciali 

(Mihaela Cudric, medic 
neonatolog, Dana Tudan, medic 
de familie, Iuliana Copăcianu, 
medic giecolog), profesioniști 
cu ani buni de experiență în 
domeniul medical, au prezentat 
argumentele de necontestat ale 
beneficiului alăptării atât 
pentru bebeluși cât și pentru 
mămici.  

Nu au lipsit de la acest 
simpozion nici tinere mămici, 
însoțite de bebeluși sau de 

copii mici, care au înțeles importanța alăptării și care au oferit hrana de aur 
pruncilor lor. 
          De asemenea, asistenții 
medicali (Neli Homeghiu, Viorica 
Neață, Corina Ivan, 
AmaliaNeacșu) care formează 
Echipa Școala Mamei Samas 
Pitești au prezentat o lucrare 
atent structurată și care cuprinde 
toate informațiile privind 
beneficiile alăptării. Mesajul 
principal al lucrării este unul de 
interes general și anume că ,,hrănirea exclusivă la sân a copilului în primele 
șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă”.  
          Potrivit statisticilor, în țările nordice, rata alăptării exclusive este de 
aproximativ 90 % în timp ce, în România, situația nu este una cu care ne 
putem mândri: doar 30% dintre mame își alăptează nou-născuții în primele 6 
luni de viață, iar două din zece femei aflate la primul copil renunță la alăptare 
în mai puțin de o lună. Creşterea alăptării la nivel global ar putea salva mai 
mult de 800.000 de vieţi anual, în majoritate copii sub şase luni. De aceea, 



reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății recomandă alăptarea 
exclusivă încă din prima oră de viață până când copilul împlinește vârsta de 
șase luni.  
Vicepreședintele OAMGMAMR Argeș, Neli Homeghiu, a explicat că ,,scopul 
simpozionului este acela de a transmite informația corectă tuturor mămicilor. 
Ne dorim să formăm un grup de suport prin care să fie sprijiniți atât părinții 
cât și bunicii. Rolul nostru, al asistenților medicali, este tocmai acesta. Studiile 
arată că alăptarea exclusivă la sân până la șase luni și continuarea până la doi 
ani reduce riscul mortalității infantile cu 15%. Vă imaginați ce lucru minunat 
este că doar pentru faptul că sunt hrăniți la sân timp de șase luni pot fi salvați 
atâția copii? Bebelușul își trage energia și sănătatea de la sânul mamei sale”. 
Neonatologul Mihaela Cudric a menționat că ,,ar trebui ca tânăra mămică să fie 
pregătită psihic și hotărâtă să alăpteze. Din păcate mămicile nu sunt hotărâte 
și atunci ele sunt descurajate foparte ușor”. Neonatologul a semnalat și faptul 
că se practică foarte mult cezariana programată, fapt care contribuie la 
această lipsă de pregătire deoarece mămicile nu pot alăpta în primele ore de 
viață ale bebelușului. 
            Medicul de familie Dana Tudan, a atins în discursul său un subiect 
sensibil și anume miturile privind alăptarea, dar și alte practici, deloc 
potrivite, ce privesc comportamentul părinților față de bebeluși mai ales în 
primele luni de viață. 
            Sfaturile și mesajele transmise de conducerea OAMGMAMR Argeș și de 
echipa Școala Mamei Samas Pitești vin în sprijinul tuturor părinților care au 
înțeles că alăptarea este baza cea mai importantă a sănătății copiilor lor. 
Președintele OAMGMAMR Argeș, 
Estera Stămoiu, a declarat că 
instituția pe care o conduce ,,se 
alătură fiecărui demers menit să 
atingă obiectivul Organizației 
Mondiale a Sănătății privind 
alăptarea. Simpozioanele și 
cursurile pe care noi le organizăm 
pe această temă au rolul de a 
asigura creșterea nivelului de 
informare, conștientizare și 
responsabilizare privind 
alimentația și sănătatea nou născutului. Instituția noastră și-a făcut un crez 
din a susține, necondiționat și permanent, viața și sănătatea. Alăptarea nu este 
benefică doar bebelușilor, ci și mămicilor deoarece, potrivit estimărilor, o 



creştere a ratei de alăptare ar putea evita anual 20.000 de decese provocate 
de cancerul de sân. Noi am inițiat și promovat campanii care au în centrul 
atenției ființa umană, indiferent de vârstă, și nu există satisfacție mai mare 
decât aceea care vine din privirile luminoase ale oamenilor la a căror sănătate 
ai contribuit”. 
 

 

Echipa Scoala Mamei Samas Pitesti:

Neli Homeghiu

Viorica Neata

Corina Ivan

Amalia Neacsu

 

 

INFORMAȚI PĂRINȚII 

 Obiectivul OMS până în  anul 2025  este  cresterea ratei de alaptare 

exclusiva  pana la 50%; 

  Cresterea accesibilitatii la informatii de specialitate de baza precum si 

diseminarea unor noutati stiintifice; 

 In prezent rata de alaptare exclusiva este 29,8% (ultimul studiu din 

2016 -  Asociatia Samas si IOMC); 

 Studiile arata  că: 



 alaptarea exclusiva pana la 6 luni si continuarea alaptarii pana la  12 

luni – reduce pana la 13% mortalitatea infantila  

 alimentatia complementara inceputa la 6 luni impreuna cu alaptarea 

reduce cu inca 6% mortalitatea infantila; 

 astfel putem preveni o cincime din mortalitatea copiilor sub 5 ani.  

 

Hrănirea exclusivă la sân a copilului  

în primele șase luni  

este esențială pentru o viață sănătoasă.”* 

*Mesaj  de interes public , la inititativa Asociatiei Samas, aprobat de CNA 

in2016 si difuzat la radio, TV,  

 

 



 

 

 

 



ALAPTAREA- PROCES HORMONAL

Alaptarea - un proces hormonal 
declansat de un mecanism reflex 
in care bebelusul are rolul
important;

PROLACTINA- care 
determina secretia lactata;

OXITOCINA - care 
realizeaza ejectia laptelui din 
canalele galactofore.

 

CELE PATRU MINUNI SUNT SUSTINUTE DE NUTRITIE

Dezvoltarea fizica

 De la o celula la conceptie se ajunge la 500 

trilioane de celule la 3 ani

 Triplarea greutatii de la nastere in primul an de 

viata

 Cresterea cea mai rapida in primii trei ani

Dezvoltarea cognitiva

 80% din greutatea creierului adult este acumulata

in primii 3 ani

 900 cuvinte invatate in primii 3 ani

 Creierul bebelusului creste cu1g/zi, in primul an.

Neonate 25 years

 



NUTRIȚIA ÎN PRIMELE 1000 DE ZILE INFLUENȚEAZĂ

DEZVOLTAREA ULTERIOARĂ – EXEMPLUL ALBINEI 

Albina care va ajunge regină este hrănită mai multe zile (6 versus 3)  cu lăptișor de 

matcă în comparație cu albina lucrătoare. 
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AVANTAJE PENTRU COPIL

 

TITLU SLIDE
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Daca este nevoie de suplimentare Jack Newman recomanda: 

1. Laptele de mama extras manual; 

2. Laptele donat; 

3. SNS(sistem de suplimentare a nutritie ) + glucoza 5%; 

4. Laptele praf.  



LAPTELE PRAF NU ESTE PRIMA OPTIUNE!

Punem copilul la san;

Lapte de mama muls administrat cu:

 Lingurita;

 Cescuta;

 Seringa; 

 SNS;

Biberon

Lapte de mama donat controlat;

Lapte praf.

 

 



 

 



“ORA  MAGICA”

 Contactul  piele pe piele – “skin to 
skin” - recomandare OMS si
UNICEF

 Fie ca naste normal sau prin
cezariana;

 Responsabilitatea asistentei din 
sala de nastere;

 



PRIMELE ORE

• Contactul piele pe piele -” skin to skin”

• Initierea precoce a alaptarii;

• Suport moral – incredere, incurajare zambete ;

• Responsabilitatea asistentelor din sala de 

nastere, neonatologie, rooming-in.

 

ASISTENTA DE NEONATOLOGIE

 Promoveaza alaptarea;

 Ajuta mama sa ataseze copilul corect la san;

 Evita hranirea cu biberonul si completarea 

cu lapte praf;

 



 

PRIMELE ZILE

 Atasare corecta;

 Punerea copilului la san;

 Mamele trebuie invatate sa exprime

laptele manual;

 Responsabilitatea asistentelor de 

neonatologie, lehuzie.

 

ASISTENTA DIN ROOMING-IN

 Sustinerea emotionala a mamei;

 Validarea asteptarilor;

 Ajuta mama sa ataseze corect copilul la san!

 Prezinta avantajele alaptarii;

 Explica capcana laptelui praf.

 

 



 

ASISTENTA DIN SECTORUL DE LEHUZIE

 Prezinta beneficiile alaptarii pentru mama si
copil;

 Secretia lactata apare din saptamana a 16-a 
de sarcina;

 Indruma mama catre sectorul nou- nascuti cat 
mai curand posibil;

 Invata mama sa se mulga cu mana sau
pompa.

 

PRIMELE LUNI

 Atasare corecta;

 Punerea copilului la san;

 Mamele pot alapta oricand, oriunde, oricum;

 Validare, sustinere, incurajare;

 Responsabilitatea asistentelor de la

 cabinetele medicilor de familie, ambulator.

 

 



SUNTEM PARTE DINTR-UN SISTEM

 O buna colaborare intre toate specialitatile medicale;

 O buna comunicare;

 Informare temeinica.

 

 

SUNTEM PARTE DINTR-UN SISTEM

 O buna colaborare intre toate specialitatile medicale;

 O buna comunicare;

 Informare temeinica.

 



 
 
 
 
 

 

 

Ordinul Asistenților Medicali 
filiala Argeș continuă să acorde o 
atenție mărită instruirii asistenților 
medicali în domeniul urgențelor 
medico-chirurgicale, inclusiv în 
acordarea primului ajutor în caz de 
politraumatisme și dezastre, prin 
derularea proiectului  ”SALVEAZĂ! 
PRIMUL AJUTOR CONTEAZĂ!” în 
luna iulie.  

Astfel, 300 de asistenți medicali din unitățile sanitare publice și private 
au participat la cursuri specifice, acestea derulându-se atât în Pitești, la sediul 
filialei, cât și în Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni. 
            ”Am dedicat luna iulie, în care s-au înregistrat temperaturi extrem de 
ridicate, cursurilor de prim ajutor, canicula fiind un factor favorizant pentru 
patologii cardiovasculare și respiratorii. 
             Aceste patologii necesită intervenții prompte și corecte din partea 
asistenților medicali, motiv pentru care am pus accent deosebit pe 
cunoașterea și conștientizarea importanței adoptării unei conduite 
profesionale corecte.  

În spiritul preocupării dezvoltării profesionale a asistenților medicali 
argeșeni, am implementat acest program, susținut de dr. Gheorghe Frătoaica, 
medic medicină de urgență, care derulează cursurile Urgențe medico-
chirurgicale și Primul ajutor în caz de politraumatisme și dezastre, cât și de 
Neli Homeghiu, asistent medical principal, care derulează cursul Principii 
generale de acordare a primului ajutor, ambii fiind furnizori de educație 
medicală continuă acreditați.” a declarat Estera Stămoiu, președintele 
Ordinului Asistenților Medicali Argeș. 

 

SALVEAZĂ! PRIMUL AJUTOR CONTEAZĂ! CAMPANIE 

DERULATĂ DE ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI 

ARGEȘ ÎN LUNA IULIE 



 

 

 

 

În perioada 10 – 12 septembrie președinții filialelor Ordinului 
Asistenților Medicali din România s-au reunit la București în cadrul lucrărilor 
Consiliului Național. Filiala OAMGMAMR Argeș a fost reprezentată de Estera 

Stămoiu, în calitate de președinte. 
Pe ordinea de zi a consilierilor s-au aflat 10 
puncte de interes privind profesia de 
asistent medical. Unul dintre subiecte a 
fost Ordinul MS 1076/2019 pentru 
aprobarea Normelor de organizare și 
desfășurare a programelor de specializare 
în vederea reconversiei profesionale, 
precum și în vederea dezvoltării abilităților 
profesionale pentru asistenții medicali. 

Noul cadru legislativ, mai sus menționat, aduce îmbunătățiri normelor 
preexistente în sensul că la aceste programe pot avea acces toți asistenții 
medicali, prevăzuți în mod expres în anexa 1 la norme, indiferent de nivelul de 
calificare. Altfel spus, se pot înscrie și asistenții medicali cu studii superioare. 
Un alt element de noutate constă în faptul că pentru programele de 
specializare în vederea obținerii de abilități profesionale pentru un procent 
din locuri, nu mai mare de 20%, înscrierea se va putea face direct de către 
asistenții medicali. Așadar, pe lângă solicitările de înscriere ale angajatorilor, 
asistenții medicali se pot înscrie și ei în mod direct. 
”Modificările aduse sunt binevenite și aduc cu sine o creștere a oportunităților 
de dezvoltare profesională a asistenților medicali, permițându-le și acestora 
să se înscrie în mod direct la aceste programe. Sper ca și angajatorii să 
valorifice aceste posibilități oferindu-le șansa asistenților medicali să 
dobândească noi cunoștințe teoretice și abilități practice impuse de 
schimbarea condițiilor de muncă, pentru creșterea performanțelor 
profesionale și satisfacerea la un nivel superior a cerințelor beneficiarilor prin 
acordarea unor servicii medicale de calitate” a precizat Estera Stămoiu, 
președinte OAMGMAMR Argeș, O altă temă abordată a fost organizarea 
examenului de grad principal sesiunea 2019. Examenul se va organiza și 
desfășura în baza metodologiei aprobate prin Ordin MS, în luna octombrie, în 
zilele de 24 octombrie și 25 octombrie. Tematica și bibliografia pentru toate 

REUNIUNE A PREȘEDINȚILOR FILIALELOR ORDINULUI 

ASISTENȚILOR MEDICALI 

 ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI NAȚIONAL 
 



specialitățile pot fi consultate pe site-ul www.oammr-arges.ro. Condiția 
principală de participare la examen rămâne aceea de a avea 5 ani experiență 
profesională, la data susținerii examenului. 
”Toate informațiile de interes pentru asistenții medicali privind condițiile de 
înscriere, documentele necesare, perioada înscrierii, locul de desfășurare, vor 
fi comunicate și făcute publice tuturor asistenților medicali interesați, în 
perioada imediat următoare” a completat Estera Stămoiu.  Exercitarea 
profesiei în regim independent a fost un alt subiect aflat în atenția 
consilierilor. La nivelul Consiliului Național a fost constituit un grup de lucru 
pentru revizuirea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei în 
regim independent. De menționat că din grupul de lucru a făcut parte și Estera 
Stămoiu, președintele filialei Argeș. 
Pe ordinea de zi s-au aflat și 6 proiecte de hotărâre care au fost aprobate de 
consilierii naționali și care privesc: completarea Metodologiei de reatestare a 
competențelor profesionale, aprobarea procedurilor electronice utilizate în 
cadrul cererilor de recunoaștere a calificărilor de moașă și asistent medical și 
alte problematici care au necesitat aprobări ale Consiliului Național. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ordinul Asistenților Medicali Argeș vine cu precizări pentru asistenții 
medicali argeșeni privind condițiile de înscriere la examenul de grad principal 
sesiunea octombrie 2019, examen 
care se desfășoară astfel: 
- în data de 24.10.2019– examenul 
pentru asistenţi medicali 
generalişti, pediatrie, ocrotire, 
surori medicale, oficianţi medicali;  
- în data de 25.10.2019–examenul 
pentru asistenţi medicali- celelalte 
specializări, altele decât asistenţi 
medicali generalişti. 

EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL PENTRU 

ASISTENȚII MEDICALI ARGEȘENI – SESIUNEA 

OCTOMBRIE 2019 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oammr-arges.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR2c6Hhten3njCcw-hrAhR79c_uVxoLNh01QMa8sM5yOV-gCHmId5B9Z73A&h=AT1GARx3GWSY-NZ5_IMexjQm9lu-Iddunbwyk0X3aICVGYcBAdY38_1qr0p8r6AxF_9GaKhHAAolod-KCVAncxhT_dNr6DgBKIBpuduZ-LaiAq-09JnG-3UrRhleQfx610G5TAHkT1W6bft0g4w4CEYUdKKQBaHGSefujVn-yiMW6Pi9Ng


”La examen se pot înscrie asistenții medicali care îndeplinesc cumulativ 
următoarele criterii: a) sunt absolvenți cu diploma/certificat de 
absolvire/licență sau echivalentă ai uneia dintre următoarele categorii de 
instituții de învățământ: 
- liceu sanitar/școală postliceală sanitară/colegiu medical 
universitar/facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe; 
b) sunt titulari ai certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății; 
c) fac dovada unei experiențe profesionale cumulate de minimum 5 ani în 
specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii 
până la data susținerii examenului. Prin experiență profesională se înțelege 
exercitarea efectivă a activităților profesionale cu normă întreagă sau 
echivalent de fracții de normă și cu respectarea celorlalte condiții de 
exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză. 
De asemenea, la examenul organizat în specialitatea titlului de calificare 
obținut în urma absolvirii programelor de pregătire pentru obținerea 
specializărilor în domenii complementare specialității de bază sau a 
programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în 

vederea dezvoltării abilităților 
profesionale pot participa și 
asistenții medicali generaliști, 
asistenții medicali de pediatrie, 
asistenții medicali de farmacie, 
asistenții medicali de laborator, 
asistenții medicali de nutriție-
dietetică și asistenții medicali de 
igienă care fac dovada încadrării, 
în condițiile legii, în funcția de 
asistent medical cu normă 
întreagă sau echivalent parțial, pe 
o perioadă cumulată de minimum 
5 ani anteriori datei de susținere 

a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, 
după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, 
de balneo- fizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică, de 
farmacie.”a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților 
Medicali Argeș. 
La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină pe coperta căruia sunt 
completate numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele 
purtat anterior (după caz), specialitatea în care se înscrie la examen, numărul 



de telefon al candidatului.  
Documentele necesare înscrierii sunt: 
- cererea de înscriere cu datele de contact (este pusă la dispoziția asistenților 
medicali argeșeni la sediul filialei); 
- declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către OAMGMAMR (este pusă la dispoziția asistenților medicali 
argeșeni la sediul filialei); 
- copia actului de identitate; 
- copia diplomei de absolvire/licenţă în formarea ca asistent medical 
generalist, asistent medical, moașă (la înscriere candidatul prezintă și actele 
de studii în original); 
- adeverinţă eliberată de angajator din 
care să reiasă: 
o experiența profesională de minimum 5 
ani la data susținerii examenului, 
cumulată în condițiile legii în specialitatea 
atestată de titlul de calificare, indiferent 
de nivelul acestuia; 
o condițiile de încadrare și de durată ale 
normei de lucru; 
- copia actelor de schimbare a numelui, 
după caz; 
- dovada plăţii sumei de participare la 
examen. 

• Înscrierile la examenul de grad 
principal pentru asistenți medicali 
generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți 
medicali sesiunea octombrie 2019 se fac în perioada 01-15.10.2019, 
pentru toate specialităţile, la sediul OAMGMAMR Filiala Argeș, din 
Pitești, str. Victoriei nr. 57, în zilele de luni până vineri, între orele 8.00-
16.00.  
• Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant. 
o Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la 
GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984; 
o Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen 
grad principal-2019” 
• Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate pe site-ul filialei la 
adresa http://oammr-arges.ro/…/examen-grad-principal-sesiunea-2019/ sau 
la adresa https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de…/ 

http://oammr-arges.ro/stiri/examen-grad-principal-sesiunea-2019/?fbclid=IwAR2DYn7PPBV5RH-Ty3bmKgkH_IZ2dQb2OUKg4fbYkCIyyva2q7imMcnSko0
https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2019/?fbclid=IwAR0Jj-SPow7J9ob51ScK3kIVqp1X5LuBqcbQVsGUNjKI9xyBbYR17GOFPjo


 
 
 

 

 

 

Deși sunt cunoscute ca perioadă de vacanță, pe noi lunile de vară ne-au 
inspirat și provocat, stabilindu-ne obiective concrete, menite să răspundă 
unor așteptări și nevoi ale asistenților medicali. 

În acest context, Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților 
Medicali Argeș a declarat: 

 
”În perioada iulie-

august, platforma de cursuri 
online a OAMGMAMR Filiala 
Argeș s-a aflat în proces de 
modernizare      și 
profesionalizare. 

Justificarea concentrării 
pe acest obiectiv major rezidă 
în faptul că până în prezent 
platforma a funcționat într-o 
formă de inițiere, care să 
permită asistenților medicali, 

inclusiv deprinderea procedurii de accesare, formarea unei atitudini proactive 
față de acest tip de învățare, depășirea temerilor care apar în legătură cu 
învățarea online, făcându-se astfel trecerea de la învățarea tradițională la 
învățarea virtuală. Apreciind că după o perioadă de 3 ani a venit momentul în 
care să mai facem un pas, trecând la un nivel mai înalt, făcând posibilă 
atingerea dezideratului nostru ”Excelență în profesie prin educație de 
excelență”. De altfel, acesta este și motto-ul care ne mobilizează în realizarea 
acestui obiectiv.   

Ce ne propunem de fapt: 
- în primul rând să venim cu o grafică modernă, prietenoasă, agreabilă care să 
asigure vizitatorilor un timp vizual și auditiv de calitate petrecut pe platformă; 
- să interesăm cât mai mulți asistenți medicali să se implice în activitatea de 
educație, continuând programul inițiat acum câțiva ani, ”Asistenți medicali în 
slujba asistenților medicali; 
- să asigurăm mai multe tipuri de resurse educaționale digitale; 

PROFESIONALIZAREA ÎNVĂȚĂRII ONLINE, 

OBIECTIV MAJOR DE VARĂ AL ORDINULUI ASISTENȚILOR 

MEDICALI ARGEȘ 

 



- să asigurăm cursuri pe toate specialitățile, respectiv: radiologie, farmacie, 
nutriție-dietecă, balneofizioterapie, laborator, igienă, medicină generală, și în 
același timp să oferim o diversificare a temelor, chiar în cadrul aceleași 
profesii. Ne dorim să avem cursuri de educație profesională cu teme, precum: 
Îngrijiri paliative, Psihiatrie, Medicină dentară, Asistență medicală comunitar, 
Neonatologie, Anestezie și terapie intensivăa, Pneumoftiziologie, Anatomie 
patologică, Bloc operator, Geriatrie și gerontologie, Diabet, Oncologie, 
Nefrologie/Hemodializă și dializă peritoneală, Cardiologie, Gastroenterologie, 
etc. 

De ce ne-am 
concentrat eforturile 
și energiile pe acest 
obiectiv și care sunt 
beneficiile învățării 
online?  

Nu putem 
ignora faptul că 
tehnologia este parte 
a vieții noastre, a 
tuturor, iar tinerii 
sunt atrași în mod 
deosebit de mediul 
digital, dinamic, 
interactiv. O platformă de calitate poate îmbunătăți atitudinea față de 
pregătirea profesională continuă. Este ușor accesibilă, accesul la cursuri este 
la liberă alegere, poate fi realizat rapid, la orice oră și în orice loc, asigură o 
învățate auto-direcționată, asistenții medicali putând alege cursurile adecvate 
intereselor și nevoilor profesionale, încurajând astfel autonomia în învățare. 

Multe universități de prestigiu au cursuri online, această formă 
dovedindu-se mult mai eficientă, economisind una dintre cele mai importante 
resurse ale omului vremurilor noastre, timpul. Și nu în cele din urmă, e de 
evidențiat, beneficiul financiar, toate cursurile derulate în cadrul Ordinului 
Asistenților Medicali Argeș fiind gratuite. 

Închei, citându-l pe Nelson Mandela, care spunea: ”Educaţia este cea mai 
puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea”. 

 
 
 
 



 
 

 
 1: NOȚIUNI DE LEGISLAȚIE GENERALĂ ȘI SPECIFICĂ A EXERCITĂRII 
PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL 
 

Însuşirea reglementărilor legale aplicabile exercitării profesiei de 
asistent medical generalist/asistent medical/moașă oferă asistenților medicali 
oportunitatea unei mai bune cunoașteri a implicațiilor legale ale activității 
medicale desfășurate, precum și adoptarea unei conduite etice și deontologice 
profesionale. 
Obiectivele cursului: 

1. Obiective generale: 
- Însușirea noțiunilor fundamentale privind legislația exercitării profesiei 

de asistent medical; 
- Realizarea importanţei cunoaşterii normelor juridice incidente in 

exercitarea profesiei de asistent medical; 
- Actualizarea cunoștințelor privind legislația exercitării profesiei. 
2. Obiective specifice: 
- Dobândirea capacității de înțelegere, interpretare și aplicare a legislației 

în vigoare specifică profesiei de asistent medical; 
- Stabilirea elementelor de responsabilitate medicală; 
- Conştientizarea  importanţei cunoaşterii acestor norme; 
- Cunoașterea cosecinţelor abaterilor de la normele juridice aplicabile 

exercitării profesiei de asistent medical. 
 

2. ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE 
PROFESIONALĂ 

Prezentul suport de curs are 
drept scop buna înţelegere a 
noţiunilor teoretice privind etica și 
deontologie profesională şi aplicarea 
acestora într-un mod eficient şi 
corespunzător în ceea ce priveste 
sănătatea și responsabilitatea vieții 
pacienților. 

Ne propunem prezentarea 
într-o maniera realistă, succintă şi pe 
înţelesul tuturor, dorind ca la 

   PLATFORMA DE CURSURI ONLINE 

PLATFORMA DE CURSURI ONLINE 



sfârşitul parcurgerii notelor de curs, asistenții medicali/moașele să înţeleagă 
responsabilităţile şi obligaţiile etice pe care le au în cadrul raporturilor 
profesionale, legislația ce trebuie respectată având în vedere normele 
legislative în vigoare. Rolul asistenților medicali/moașelor într-o instituţie 
sanitară este primordial deoarece  prin natura profesiei aceștia sunt parte a 
echipei de îngrijire, dar și suport medical, moral şi emoțional pentru pacientul 
aflat în suferinţă. 

 
3. CUM SĂ PREVENIM MALPRAXISUL MEDICAL?  

De cele mai multe ori problematica malpraxis-ului medical este adusă în 
atenţia asisenţilor medicali când, din nefericire, un astfel de caz tulbură lumea 
medicală. De regulă asistenţii medicali fideli conştiinţei medicale, au un 
principiu al profesiei foarte clar stabilit să-şi îndeplinească atribuţiile de 
serviciu prevăzute în fişa postului conform competenţelor profesionale, cu 
respectarea standardelor profesionale recunoscute şi acceptate în 
specialitatea respectivă. Dar nu este suficient, problematica fiind mult mai 
vastă. Actul medical are două 
componente: una știintifică şi una 
etică, legală şi de aceea malpraxis-
ul medical trebuie abordat din 
două perspective: cea ştiinţifică şi 
cea etică. 

Există într-adevăr o 
necesitate educaţională în acest 
domeniu, întrucât în formarea lor 
de bază asistenţii medicali nu 
beneficiază de o pregătire în acest 
sens. În acest domeniu este la fel 
de importantă cunoaşterea 
normelor juridice, cât şi practica  
fiind cunoscut faptul că neştiinţa 
nu ne exonerează de răspundere. 
Din aceaste considerente 
organizaţia profesională este 
preocupată de identificarea mijloacelor şi metodelor de informare cu privire 
la mapraxis-ul medical. Are în derulare programe de educaţie medicală 
continuă pe această temă, dar pregăteşte şi campanii de informare a 
aistenţilor medicali în probleme privind legislaţia medicală incidentă în 
această materie. 



În practica medicală a asistentului medical/moașei au fost identificate 
mai multe domenii de vulnerabilitate, cum ar fi: consimţământul pacientului, 
secretul profesional, limitarea la propria specialitate, etc. 

 Întrucât consecinţele unui act de malpraxis pot fi dramatice, atât pentru 
pacient cât şi pentru asistentul medical, afectând uneori ireversibil viaţa 
pacientului, cât şi cariera profesională a asistentului medical, pentru că în 
exercitarea profesiei eşti expus riscului de malpraxis, din cauze care uneori nu 
ţin de pregătirea noastră profesională ,ci de particularităţi ale unui sistem 
sanitar adaptabil, este necesară o cunoaştere aprofundată a tot ceea ce 
reglementează acest domeniu, putând astfel, prin mijloace care ţin de 
persoana noastră, preveni malpraxis-ul medical. 

 
4. NURSING 

       In acest context, procesul de nursing se defineste ca un proces dinamic 
adaptat la cerintele individului si trebuintele societatii mentinandu-si 
nealterat obiectivul principal:obtinerea unei mai bune stari de sanatate pt 

individ, familie, comunitate. 
       Procesul de nursing a 
evoluat de-a lungul timpului, cea 
mai clasica definitie fiind data 
de Virginia Henderson(1966) 
care stabilea: “rolul unic al 
asistentei medicale consta in a 
ajuta persoana bolnava sau 
sanatoasa sa-si mentina sau 
recastige sanatatea (sau sa-l 

asiste in ultimele sale clipe) prin indeplinirea sarcinilor pe care le-ar fi 
indeplinit singur, daca ar fii avut forta, vointa sau cunostintele necesare. 
Asistenta medicala trebuie sa indeplineasca aceste functii astfel incat bolnavul 
sa-si recastige independenta cat mai repede posibil”.  
      Astazi procesul de nursing a capatat valente noi, rolul asistentei medicale a 
devenit mai complex, in sensul largirii sferei de activitate, una din indatoriri 
fiind aceea”de a diagnostica si stabilii atitudinea terapeutica adecvata pentru 
raspunsul individului fata de problema de sanatate actuala sau potentiala”. 
 

5. VITAMINELE LIPOSOLUBILE - ROLUL ȘI IMPORTANȚA LOR 
Obiectivul cursului VITAMINELE LIPOSOLUBILE - ROLUL ȘI 

IMPORTANȚA LOR este de a prezenta sursele naturale ale diferitelor 
vitamine liposolubile, corelaţia dintre structura chimică, proprietăţi şi acţiune 



farmacodinamică, elemente esenţiale pentru alegerea judicioasă a acelor 
vitamine indicate pentru corectarea fenomenelor de carenţă apărute la un 
moment dat. Vitaminoterapia este în primul rând o medicaţie de substituţie. 
Administrarea vitaminelor se face selectiv, scopul fiind acela de a furniza 
organismului acea vitamină care este responsabilă de aparitia manifestărilor 
ce se încadrează în hipovitaminoze sau avitaminoze specifice. Vitaminele sunt 
folosite și ca adjuvante în tratamentul diferitelor boli, influențând favorabil 
evoluția lor. 

Este important de reținut că vitaminele, ca orice medicament, pot 
provoca și efecte toxice, administrate în doze mari conducând la 
hipervitaminoze, al căror tablou clinic este, de cele mai multe ori, mai sever 
decât cel al carenței. Din toate acestea, rezultă că alimentația trebuie sa fie 
echilibrată pentru a reduce cât mai mult apariția bolilor de carență, acest 
echilibru fiind posibil prin prezenţa vitaminelor. 
 

6. ÎNGRIJIREA PACIENTULUI VÂRSTNIC 
 

Cursul este adresat asistenților 
medicali debutanți, aflați la început de 
carieră profesională. El cuprinde noțiuni 
generale de îngrijire a vârstnicului, 
obligatorii a fi cunoscute. Este un curs 
într-un limbaj extrem de accesibil, 
familiarizând astfel asistenții medicali 
cu acest tip de îngrijire. 

Procesul de îmbătrânire se 
instalează la vârste foarte diferite, se 
obișnuiește în general să fie considerați 
vârstnici cei trecuți de 65 ani. 

Particularitățile de îngrijire ale 
bolnavilor vârstnici izvorăsc din caracterele fiziologice si patologice ale vârstei 
înaintate. 

Datorită reducerii forțelor fizice și a capacității de acomodare, oamenii 
în vârstă ajung de multe ori la spital în stare de subnutriție cu hipovitaminoze 
policarențiale, igienă neglijată. 

Omul în vârstă poate contracta toate bolile vârstei mai tinere, însă din 
cauza reactivității modificate a organismului acestea au o evoluție aparte, 
caracterizată printr-un debut întotdeauna insidios, simptomatologie 



monotonă și de multe ori deosebită, uneori chiar contrară evoluției obișnuite 
acelorași boli. 

Majoritatea problemelor de îngrijire izvorăsc din indisponibilitatea 
bolnavului de a se acomoda. Circulația deficitară a sistemului nervos central 
prin vasele sclerozate duce la scăderea activității cerebrale cu apariția 
frecventă a tulburărilor de memorie. Acești bolnavi în mediul lor obișnuit 
familial trăiesc o viață echilibrată, însă în conditiile noi ale mediului spitalicesc 
se dezechilibrează și devin nelinistiți, agitați. Tocmai din acest motiv 
spitalizarea vârstnicilor nu trebuie prelungită. 
 

7. MĂSURI DE PRIM AJUTOR ACORDATE PERSOANEI VÂRSTNICE 
Cunoașterea și însușirea măsurilor pentru acordarea primului ajutor 

persoanelor vîrstnice are o importanță 
primordială. Deja de la vârsta de 60+, în 
special cand ”prefixul” este 7, 8 sau 9, 
pericolele pândesc la tot pasul. 

Nu contează dacă seniorii noștri  
trăiesc în propriul cămin, la un centru de 
îngrijire pentru persoane vârstnice sau 
sunt internați în spitale de geriatrie și 
boli cronice. Pe măsură ce încep să-și 
piardă din abilitățile motorii, riscurile la 
care se expun se înmulțesc. 

Acordarea primului ajutor 
presupune luarea măsurilor de bază 

pentru salvarea vieții persoanei care a suferit vătămări sau a cărei stare de 
sănătate se degradează dramatic, înaintea sosirii unui medic sau ambulanței. 
Scopul principal al măsurilor de prim ajutor este de a salva viața și sănătatea 
persoanei aflate într-o situație gravă, prin menținerea funcțiilor vitale, 
limitarea urmărilor accidentului sau a bolilor neprevăzute și pregătirea 
pentru primirea ajutorului medical. 
 

8. CLIMATUL PSIHOSOCIAL 
Climatul psihosocial este apreciat ca fiind un fenomen - cheie de către 

specialiști, care contribuie laexplicarea dinamicii microgrupurilor. În cadrul 
climatului psihosocial sunt reunite elemente care formează trăiri subiective 
ale tuturor membrilor care alcătuiesc grupul de muncă (trări resimțite în 
urma experimentării vieții în cadrul grupului). Dinamica microgrupurilor este 



explicată și prin funcția deținută de climat în cadrul procesului de reglaj intern 
a grupului (privit ca sistem). 

Ȋn primul rând, este de observat factura succintă a climatului, în sensul 
că reprezintă un produs al sistemului de factori interni şi externi, obiectivi şi 
subiectivi. Ȋn acest sens, dicţionarul de sociologie1 defineşte climatul 
psihosocial al unui grup ca „o atitudine colectivă a grupului dat, faţă de 
totalitatea mediului profesional, atitudine 
determinată de interacţiunea tuturor 
factorilor obiectivi şi subiectivi (tehnico-
materiali, sociali şi psihologici) care 
acţionează la locul de muncă”.  

Climatul psihosocial se poate defini 
ca fiind stabil și independent vis-a-vis de 
factorii declanșatori ai acestuia. De 
exemplu, un climat nu se formează imediat după ce acționează anumiți factori 
declanșatori și nici nu se schimbă cu ușurință odată cu modificarea sau 
încetarea pentru o perioadă scurtă de timp a acțiunii unuia dintre acești 
factori. Cu alte cuvinte, climatul psihosocial realizaează funcția reglatoare în 
cadrul grupurilor sociale. Constanța climatului reiese și din faptul că marea 
majoritate a autorilor îl caracterizează precum „atitudine colectivă a grupului 
în relație cu mediul, cunoscându-se faptul că atitudinea reprezintă reacția 
stabilă a subiectului față de o anumită situație. 

 
9. INTERDISCIPLINARITATEA ÎNGRIJIRII PACIENTULUI CU PICIOR 

DIABETIC 
Îngrijirea persoanei cu diabet este o muncă de echipă, la care iau parte 

profesioniști cu pregătire medicală din mai multe domenii conexe diabetului 
și complicațiilor sale. Neuropatia diabetică și piciorul diabetic sunt complicații 
majore ale diabetului zaharat, care afectează peste 60% dintre persoanele cu 
diabet. Pacienții diagnosticați cu diabet zaharat pot dezvolta, în decursul 
evoluției bolii, mai multe afecțiuni diferite la nivelul piciorului. Chiar și 
afecțiunile simple se pot agrava și pot conduce, în timp, la complicații serioase. 

Sintagma “picior diabetic” defineşte un spectru variat de afecţiuni ale 
picioarelor la pacienţii cu diabet zaharat (care implică practic toate structurile 
anatomice şi biomecanica piciorului), care pot duce la distrucţii tisulare, 
culminând cu necesitatea efectuării de amputaţii ale membrelor inferioare. 

                                                             
 



Nefiind un diagnostic propriu-zis (se diagnostichează, de fapt, fiecare 
element component atunci când este prezent, ex. polineuropatia diabetică, 
arteriopatia cronică obliterantă, ulceraţia piciorului), piciorul diabetic este, în 
primul rând, un concept, un instrument de lucru, menit să atragă atenţia 
asupra necesităţii unei abordări integrate a cauzelor şi managementului uneia 
dintre cele mai frecvente (încă), costisitoare şi invalidante complicaţii ale 
diabetului zaharat, amputaţiile de membre inferioare. Ulcerul piciorului 
diabetic este una dintre complicațiile majore ale diabetului, apare la 10-15% 
dintre pacienții cu diabet și precede 80% dintre amputațiile distale ale 
piciorului. Vindecarea plăgilor este un fenomen natural al țesuturilor distruse. 
Pacienții diabetici însă, au tulburări de metabolism, care impiedică anumite 
etape în acest proces de vindecare, prin persistența unei faze inflamatorii la 
nivelul plăgilor, culminând cu întârzierea vindecării. 

 
10. ACORDAREA ÎNGRIJIRILOR IGIENICE PENTRU PERSOANA ASISTATĂ 

Cursul este adresat asistenților medicali debutanți, aflați la început de 
carieră profesională. El cuprinde noțiuni generale de îngrijire igienice a 
vârstnicului, obligatorii a fi cunoscute. Este un curs într-un limbaj extrem de 
accesibil, familiriazând astfel asistenții medicali cu acest tip de îngrijire. 

Particularităţile de îngrijire a bătrânilor izvorăsc din caracterele 
fiziologice şi patologice ale vârstei înaintate.  

 Etapele procesului de îngrijire a 
persoanei asistate constau in: 
 identificarea problemelor de 
îngrijire; 
 planificarea îngrijirilor: 
- fixarea scopurilor; 
- fixarea obiectivelor. 
 aplicarea în practică a planului de 
îngrijiri; 
 evaluarea rezultatelor. 

 
11.MANAGEMENTUL PLĂGILOR  

Procesul de îngrijire a plăgilor este complex și implică efortul unei 
întregi echipe medicale, o colaborare interdisciplinară. 

Modul de îngrijire a unei plăgi depinde de tipul plăgii, de profunzimea 
ei, dacă este infectată sau nu și de starea generală a bolnavului. 



Vindecarea plăgilor rămâne o problemă preocupantă. Patologia 
vindecării, importantă sursă de morbiditate și mortalitate postoperatorie, nu 
trebuie minimalizată. 
 Asistenții medicali care exercită profesia în acest domeniu se ocupă 
direct de îngrijirea plăgilor, oferind în același timp consiliere pacienților 
pentru ca aceștia să înțeleagă procesul de vindecare. 

Pentru asigurarea conduitei terapeutice la standarde înalte de calitate, 
este necesar ca asistenții medicali să dețină cunoștințe corecte,  actualizate 
permanent cu cele mai recente informații din domeniu, să adopte concepte  
moderne legate de managementul plăgilor acute si cronice. 

 
12. MANAGEMENTUL ÎNGRIJIRII PACIENȚILOR CU AFECȚIUNI ALE 
APARATULUI RESPIRATOR 
 

In ingrijirea pacientului cu afectiuni ale aparatului respirator, asistentul 
medical trebuie sa cunoasca anatomia si fiziologia aparatului respirator, sa 
faca o anamneza corecta, urmarind istoricul bolii, dar si manifestarile ei. 

De asemenea trebuie sa stie in ce consta evaluarea functiei respiratorii 
(proceduri neinvazive si invazive), sa stie sa explice pacientului ce presupune 
acest fapt, incercand sa micsoreze teama si anxietatea legata de acestea.  

Pentru a acorda ingrijirile specifice aparatului respirator, asistentul 
medical trebuie sa stapaneasca perfect bolile aparatului respirator, deoarece 
manifestarile clinice difera ca perceptie, iar interventiile de nursing trebuie sa 
fie adaptate la individ. Un asistent medical bine pregatit si care are o buna 
comunicare cu pacietul, va excela in ingrijirile acordate. 

 
13. PROCESUL DE ÎNGRIJIRE LA PACIENȚII CU ARSURI 
 

Arsura reprezintă o mare urgență chirurgicală, de corectitudinea și 
precocitatea măsurilor terapeutice de prim ajutor depinzând viața bolnavului. 
Cu cât aceste măsuri vor fi aplicate mai prompt si mai corect, cu atât cresc mai 
mult șansele de supraviețuire ale pacientului. 

Arsura este o entitate patologică de neconfundat, o afecțiune complexă, 
care te obligă să fii responsabil, conștiincios și competent. 

Eficiența asistenței medicale presupune o muncă exercitată în echipă, 
unde asistenții medicali au un rol esențial. Pentru maximizarea eficienței și 
calității acordării actului de îngrijire medicală, fiecare membru al echipei 
trebuie să acționeze cu înaltă competență profesională și responsabilitate, dar 
în egală măsură să manifeste dăruire și empatie. 



 
14. INGRIJIRI SPECIALE ACORDATE  PACIENTULUI CU INFARCT 

MIOCARDIC ACUT 
 

       Cursul abordeaza un subiect de 
mare actualitate, infarctul miocardic 
acut  (I.M.A.) fiind unul dintre cele 
mai frecvente diagnostice in multe 
tari ale lumii, inclusiv in Romania. 
Numai in Statele Unite se produc in 
fiecare an aproximativ 1,5 milioane 
de infarcte miocardice, in Romania 
infarctul miocardic reprezentand o 
boala cu incidenta tot mai mare. 
     Pe plan mondial cercetarea I.M.A. 
este in continua evolutie, ajungandu-se la progrese remarcabile in ceea ce 
priveste diagnosticul si tratamentul. Astfel a scazut cu 25% riscul de infarct 
recurent, AVC sau a mortalitatii cardiovasculare. Totusi, se apreciaza ca 1 din 
fiecare 25 de pacienti care supravietuiesc la spitalizarea initiala moare in 
primul an dupa I.M.A. 
 
15. PATOLOGIA GERIATRICĂ 

Vârstnicii reprezintă un segment important din populația totală în 
lumea întreagă. Au o fragilitate imunologică, metabolică, vasculară, osoasă mai 
accentuată decât tinerii și adulții, ceea ce explică frecvența mare de boli 
cronice peste care se suprapun și numeroase afecțiuni acute. 

Bătrâneții îi sunt specifice procesele evolutive ce se manifestă 
diferențiat la nivelul tuturor organelor și țesuturilor, determinând scăderea 
capacității funcționale a acestora, a întregului organism. 

Odată cu înaintarea în vârstă apare o creștere de țesut adipos, 
modificări articulare datorate artrozelor, fragilitatea oaselor, ca urmare a 
osteoporozei, mușchii sunt afectați în procese degenerative care le modifică 
troficitatea și masa muscularp. Pentru a ajuta populația vârstnică, trebuie 
cunoscute modificările fiziologice care apar la batrâni. Astfel, facultățile de 
percepție sunt în regresie la bătrâni. 

 
16. ASOCIEREA FIBROMULUI UTERIN CU SARCINA 

Asocierea patologiei ginecologice cu sarcina este la momentul actual 
destul de frecventa si ridica probleme numeroase de diagnostic si conduita 



terapeutica. Scopul cursului de fata este de a incerca sa atinga problematica 
asocierii acestui tip de patologie, si anume a fibromului uterin, cu sarcina. 

Desi posibilitatile de diagnostic si terapeutica au crescut foarte mult 
in ultimii ani, totusi acest tip de patologie ridica in continuare probleme. 

Diagnosticarea este dificila datorita simptomatologiei benigne sau 
debutului tardiv, iar stabilirea conduitei terapeutice necesita luarea in 
considerare a numerosi factori, inclusiv varsta gravidei si posibilitatea 
aparitiei unor complicatii, deseori redutabile. Din acest motiv, sunt greu de 
stabilit reguli matematice de conduita, aplicabile tuturor cazurilor.  

In aceste situatii cea mai buna atitudine o reprezinta supravegherea 
atenta a gravidei de catre specialist inca de la diagnosticarea afectiunii 
associate, cu adaptarea atitudinii terapeutice corecte in functie de evolutia 
cazului respectiv. 

 
17. ADENOCARCINOMUL DE 

COLON SI RECT 
Cancerul colo-rectal este situat pe 

locul 4 pe plan mondial, din punct de 
vedere al frecventei si pe locul 2 ca 
mortalitate prin cancer (in statisticile 
occidentale). In tara noastra rata 
mortalitatii si morbiditatii prin cancer 
colo-rectal este foarte scazuta, studiile 
statistico-epidemiologice efectuate, 
plaseaza Romania pe locul 32 la sexul 

masculin (4,6/100.000) si locul 31 la sexul feminin (4,4/100.000 ) in cadrul a 
38 de tari ale lumii. In prezent cancerul colo-rectal are o rata de deces la 
barbati de 11,6% si este secundara cancerului pulmonar (metastaze 
pulmonare). La femeie, rata de deces prin cancer colo-rectal este de 14,8% si 
este secundara metastazelor in glanda mamara, respectiv pulmonare. 

Rata incidentei cancerului de colon este substantial mai crescuta fata de 
cancerul de rect. Variatiile demografice existente, confirma ca tarile 
industrializate si mai populate au o incidenta mai crescuta a cancerului de 
colon si rect fata de zonele slab dezvoltate economic si mai putin populate. 
Mecanismele carcinogenezei colonice sunt putin intelese si sunt probabil in 
legatura cu dieta (consumul de came), factori genetici, factori de mediu 
inconjurator si alti factori nedeterminati. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De foarte multe ori, alimentele 
simple sunt şi cele mai bune. Acesta 
este cu siguranţă cazul nucilor în 
care natura a pus un pachet aproape 
perfect de proteine (15 g/ 100 g), 
grăsimi sănătoase (60 g), fibre (2,4 
g), antioxidanţi, precum şi multe 
vitamine (A, B, C, E şi P) şi minerale (sodiu, potasiu, calciu, magneziu, clor, 
fosfor, sulf, fier, cupru, zinc şi iod).         Dintre cele mai cunoscute proprietăţi 
ale acestor fructe, cea mai populară este aceea avută asupra funcţiilor 
cerebrale. De altfel, chiar forma miezului i-a făcut pe oameni, încă din 
Antichitate, să declare nucile alimentele creierului.     Observaţiile empirice au 
fost demonstrate apoi prin studii ştiinţifice care au confirmat efectul benefic al 
nucilor în ceea ce priveşte eliminarea „golurilor de memorie“ şi potenţarea 
capacităţilor intelectuale. Avantajele includerii nucilor în dietă nu se opresc 
însă aici, pentru că ele  deţin cu mult mai multe virtuţi şi anume:    
1. Previn apariţia atacului vascular cerebral, atunci când sunt consumate, 
într-o cantitate de opt pe zi, arată un studiu realizat de cercetătorii americani 
de la Barcelona’s Hospital Clinico.  
2. Reduc riscul de diabet de tip 2. Probabilitatea de face diabet zahart scade 
cu 30% la persoanele care consuma cel puţin 30 g nuci pe zi, de 5 ori pe 
săptămână. Grăsimile mono şi polinesaturate ameliorează sensibilitatea la 
insulină.  
3. Menţin ochii sănătoşi - un consum bogat de nuci, asigură oftalmologii 
americani la Brigham Young University, împiedică distrugerea 
fotoreceptoarelor, cele mai importante celule ale retinei, reducând 
semnificativ riscul de a dezvolta AMD (degenerarea maculară provocată de 
îmbătrânire).  

NUCILE -        

ELIXIRUL 

TOAMNEI 

SĂNĂTATE PE          

GUSTATE 



4. Cresc fertilitatea bărbaţilor. Cercetătorii americani de la Universitatea 
din California au constatat că nucile, consumate des, cresc considerabil atât 
cantitatea, cât şi calitatea spermei.  
5. Tratează tulburările de ritm cardiac. Efectul benefic este datorat 
prezenţei acidului alfa linoleic în compoziţia lor.  
6. Ameliorează bolile de stomac şi intestine: ulcere, dispepsii, iritaţii, 
pirozis, diaree, constipaţie.  
7. Reglează funcţiile endocrine, fiind utile în caz de tulburări ale hipofizei şi 
insuficienţă suprarenală, tulburări de ciclu menstrual, dar şi la menopauză.  
8. Protejează sănătatea oaselor şi a dinţilor, datorită conţinutului bogat de 
fosfor.  
9. Combat cancerul de prostată. Cercetătorii de la University of California 
din Davis au descoperit că că nucile reduc nivelul factorului de creştere de tip 
insulinic 1 (IGF-1), care are un rol în declanşarea cancerului la prostată.   
10. Feresc femeile de cancerul mamar. Cercetătorii de la Universitatea 
Harvard au constatat că un 
consum regulat de nuci - două 
sau mai multe porţii pe 
săptămână, scade riscul de 
cancer la sân cu până la 36%. 
Avantajele cojilor de nuci 
Cojile de nuci au efecte 
depurative, antifungice, 
antiseptice, dezinfectante 
gastro-intestinale și renale, 
vermifuge, antialergice, 
antiinflamatoare, cicatrizante, 
emoliente și calmante. De asemenea, ceaiul preparat din coji de nuci 
contribuie la curățarea sângelui și la subțierea sângelui îngroșat, la întărirea 
stomacului, îmbunătățirea funcției ficatului și a tranzitului intestinal, la 
tratarea incontinenței urinare sau a infecțiilor cu streptococi, 
stafilococi.Atuurile uleiului de nuci. Uleiul produs din nucile de Macadamia 
este indicat pentru ingrijirea tenului, deoarece contribuie la prevenirea 
ridurilor, avand o concentratie mare de acid palmitoleic si acid oleic. In plus, 
este benefic si pentru îngrijirea părului. Totodată, acest ulei este indicat 
inclusiv in cazul tenului cuperozic.  

Sursa: http://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/beneficiile-
consumului-regulat-de-nuci_16370 

http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-intestinale/cum-tratam-cel-mai-usor-afectiunile-florei-intestinale_7673
http://www.sfatulmedicului.ro/Faringita-si-amigdalita/faringita-streptococica-acuta_475
http://www.sfatulmedicului.ro/Ingrijirea-parului/ingrijirea-parului-in-anotimpul-cald_16224
http://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/beneficiile-consumului-regulat-de-nuci_16370
http://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/beneficiile-consumului-regulat-de-nuci_16370
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          BREAKING NEWS: O asistentă medicală din Galați a pus bazele primului 

cabinet de practică independentă. Aceasta este știrea care m-a inspirat în 

această scriere, apreciind că este oportun sa  abordez acest subiect. 

           Pe asistenta medicală nu o cunosc personal, dar am fost încântată  să 

aflu că o colegă  este deschizătorul acestui drum. Cu siguranță vorbim de o 

asistentă curajoasă, profesionistă, cu un grad ridicat de responsabilitate 

profesională, cu multă încredere în sine și forțele ei, cu un spirit 

antreprenorial și, de ce nu, o vizionară în profesie. 

Îmi place entuziasmul celor care vor să devină antreprenori și-i 

încurajez pe oamenii care au curaj să viseze. Acesta este primul pas. Totul 

începe cu un gând temerar care pare imposibil și cu o idee care aduce plus de 

valoare. 

Sistemul de sănătate are 

nevoie de asemenea asistenți 

medicali. 

Dificultățile cu care se 

confruntă sistemul de sănătate, 

dinamica nevoilor de îngrijire cu 

accent puternic pe prevenție și 

promovarea sănătății, constituie, 

fără îndoială, contextul oportun pentru stimularea și susținerea inițiativelor 

antreprenoriale ale asistentului medical. Antreprenoriatul poate fi răspunsul 

la provocările sistemului de sănătate, dar poate fi el însuși o provocare a 

profesionistului, cât și a profesiei noastre. Practica independentă trebuie să 
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funcționeze ca parte integrantă a sistemului de sănătate. Depinde de fiecare 

dintre noi să facem posibil acest lucru. 

Transformarea unui vis în realitate, transpunerea în practică a 

dispozițiilor legale presupune dincolo de înțelegerea și aplicarea corectă a 

literelor legii și încurajarea, susținerea, stimularea  spiritului antreprenorial. 

OAMGMAMR are evident  un rol important în sustinerea și evoluția continuă a 

spiritului antreprenorial al asistentului medical și în același timp o 

responsabilitate majoră în monitorizarea și evaluarea rezultatelor. 

Cunoașterea legislației care reglementează acest mod independent de 

exercitare al profesiei noastre este bine înțeles necesară pentru identificarea 

etapelor în acest parcurs. 

Prima instituție implicată, OAMGMAMR care avizează, conform 

normelor și procedurilor stabilite, înființarea cabinetelor. 

Acest aviz se eliberează în baza următoarelor documente: 

 cerere prin care titularul solicită avizul specificând serviciile de îngrijiri 

medicale care vor fi furnizate, după caz, de către cabinetul de practică 

independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă 

sau a profesiei de asistent medical; 

 certificatul titularului de membru al OAMGMAMR, însoțit de avizul anual, în 

copie legalizată, şi după caz, certificatele de membru avizate la zi ale 

asistenţilor medicali generalişti, moaşelor sau asistenţilor medicali salariaţi, 

în copii legalizate; 

 dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul 

de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a 

profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, declarat ca sediu 

profesional al activităţii, în copie legalizată; 

 regulamentul de organizare şi funcţionare a cabinetului de practică 

independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă 

sau a profesiei de asistent medical; 

 raportul întocmit de către reprezentanţii filialei OAMGMAMR pe teritoriul 

căreia se solicită înfiinţarea cu privire la dotările minime corespunzătoare 

furnizării serviciilor de îngrijiri medicale menţionate în cererea de avizare, în 

copie legalizată; 



 programul de lucru al cabinetului de practică independentă asumat prin 

semnătura şi ştampila reprezentantului legal; 

 documente care atestă experienţa profesională dobândită a titularului 

cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical; 

 dovada achitării taxei de avizare, stabilită prin hotărâre a Consiliului naţional 

al OAMGMAMR; 

 asigurare pentru răspundere civilă profesională suplimentară, după caz, la 

valoarea riscului asigurat stabilită de OAMGMAMR. 

A doua instituție antrenată în acest proces este Direcția de Sănătate 

Publică Județeană care înregistrează cabinetul și îi eliberează titularului 

actul de înființare, respectiv certificatul de înregistrare fiscală. 

Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului 

Bucureşti, comunică imediat la OAMGMAMR datele înscrise în Registrul 

judeţean al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali 

din România, pentru a fi 

înregistrate şi în Registrul naţional 

unic al asistenţilor medicali 

generalişti, moaşelor şi asistenţilor 

medicali din România, într-o 

secţiune specială.  

Certificatul de înregistrare a 

cabinetului se eliberează de către 

direcţia de sănătate publică 

judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe teritoriul căreia acesta 

funcţionează, în baza următoarelor documente: 

 cerere de înfiinţare în care titularul va preciza serviciile de îngrijiri medicale 

care vor fi furnizate de cabinetul de practică independentă a profesiei de 

asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent 

medical, după caz; 

 certificatul titularului de membru al OAMGMAMR, însoțit de avizul anual, în 

copie legalizată; 

 dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul 

de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a 



profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, declarat ca şi sediu al 

activităţii, în copie legalizată; 

 dovada dotării minime necesare funcţionării cabinetului de practică 

independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă 

sau a profesiei de asistent medical, după caz, eliberată de direcţia de sănătate 

publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe teritoriul căreia se 

solicită înfiinţarea, în copie legalizată; 

 autorizaţia sanitară de funcţionare, în copie legalizată; 

 avizul filialei OAMGMAMR, pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea. 

Un aspect deosebit de relevant este acela 

al finanțării acestor cabinete. Deși normele 

legale prevăd, în mod corect, ca sursă de 

finanțare și contractele încheiate cu 

asiguratorii de sănătate, în prezent în Normele 

contractului cadru nu sunt cuprinse aceste 

servicii, ceea ce, în opinia mea, aș propune de 

lege ferenda. 

În concluzie, felicit asistenta medicală 

pentru inițiativa întreprinsă și îi doresc să devină un antreprenor de succes 

pe piața serviciilor de îngrijiri de sănătate. 
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