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PRIMĂVARĂ, TRĂIREA TA ESTE FEMEIA! 
Minunată Femeie, 
Pentru darul divin ce ți-a fost dat de a procrea, 
Pentru nebănuita forță interioară, dar și pentru 
pasiunea și farmecul tău, 
Pentru empatia, spiritul de cultivare a valorilor, 
creativitatea, dar și îndelunga ta răbdare, 
Pentru că poți lupta pentru visele tale fără să 
ostenești, 
Pentru că poți învinge cu cele mai inofensive 
arme, rămânând statornică-n credință, 
Pentru că ai o putere care uimește și pe cei mai 
puternici bărbați, 
Pentru că poți gestiona necazuri și poți purta 
greutăți, 
Pentru că dragostea ta este necondiționată, 
Pentru că oferi multă dragoste și fericire celor 
din jur, 
Pentru că găsești în orice situație puterea de a-ți 
continua viața, mai puternică, mai plină de 
speranță, 
Pentru toate acestea scrise, dar și pentru tot 
atâtea nescrise… Fac buchet de gânduri de înaltă 
gratitudine, însoțite de un tradițional “La mulți 
ani!!!” 
Estera STĂMOIU, una dintre femei… 
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În calitatea mea de președinte al 
Ordinului Asistenţilor Medicali filiala Argeș 
am militat întotdeauna pentru promovarea 
rolului vital și major al asistenților medicali. 

Anul 2020 declarat pentru prima dată 
în istoria profesiei noastre Anul Internațional 
al Asistentului Medical era consacrat chiar 
acestui scop: să vorbim lumii întregi despre rolul fundamental, despre 
eforturile și sacrificiile zilnice ale asistenților medicali. 

Astăzi, în contextul luptei împotriva Covid 19, nu mai e nevoie să vorbim 
noi... Vorbește o Românie întreagă, de la mare la mic și de la mic la mare. Toți 
și-au pus speranța în noi, am ieșit din anonimat, am devenit eroi. Aflați în linia 
întâi, cu pieptul gol, dar fruntea sus, curgându-ne prin vene un sânge nobil de 
adevărați profesioniști, purtând în suflet o curată dragoste și  grijă pentru 
semeni, noi, asistenții medicali avem nădejdea că împreună vom câștiga 
această aprigă bătălie, iar după Victorie locul nostru va rămâne pentru 
totdeauna în prima linie a societății. Titlurile de glorie istorică, în toate 
timpurile, eroii le au primit după câștigarea unor mari războaie, lăsând 
moștenire valori supreme. 

Astăzi, bătălia e planetară, împotriva unui inamic despre care nu știm de 
unde vine și încotro se îndreaptă, care umblă nestingherit și se poate opri în 
plămâni, curmându-ți viata. Cu acest inamic perfid  luptăm!!!  

Dar voi, curajoși asistenți medicali, fiți tari 
în credința voastră, puternici în profesionalismul 
vostru, fideli misiunii voastre, redând sănătatea 
românilor!! 
Și eu, tot asisistent medical, voi fi acolo unde va 
fi nevoie de mine.  

Ca asistent medical, am un mesaj pentru 
argeșeni: 

ESTERA STĂMOIU:                  
ÎMPREUNĂ VOM CÂȘTIGA 
ACEASTĂ APRIGĂ BĂTĂLIE! 
 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 



Pentru că și noi avem dreptul la viață, pentru că avem doar doua mâini, 
pentru că, statistic vorbind, suntem un asistent medical la 200 de argeșeni, 
pentru ca misiunea noastră să nu devină imposibilă, pentru că doar Împreună 
putem învinge,"Stați în casele dumneavoastră!!!!”. 

Închideți-vă ușile!! 
Deschideți-vă inimile!! 
Priviți spre înălțimi!! 
Așteptați Soarele ce vine după furtună!! 
Iar pentru autorități am un singur mesaj: 

Asigurați toate echipamentele de protecție necesare!!! 
Fie ca Dumnezeu să aducă biruință! Și scut și pavăză fiecăruia dintre noi!! 

 
Suntem cu toții conștienți de rolul vital pe care dumneavoastră, 

asistenții medicali și moașele, îl aveți în această perioadă încercată de mari 
provocări. Prin natura profesiei 
reprezentați categoria profesională care 
se află în linia întâi în tratarea pacienților 
infectați, având totodată un rol esențial în 
controlul răspândirii virusului COVID-19. 

Avem certitudinea că fiecare dintre 
voi, în ciuda provocărilor cu care vă 
confruntați, mențineți în același timp o 
performanță crescută în oferirea 
serviciilor de îngrijire a sănătății 
pacienților.  

În aceste momente grele, întreaga 
populație se bazează pe implicarea, 
devotamentul și pe profesionalismul 
dumneavoastră. Luând în calcul natura 
profesiei, vă îndemnăm să vă luați toate măsurile corespunzătoare pentru 
protejarea propriei stări de sănătate, pentru protejarea sănătății membrilor 
familiilor voastre, a colegilor și a întregii populații. 

OAMGMAMR 

MESAJ DE SOLIDARITATE 



Dorim să ne exprimăm aprecierea față de contribuția valoroasă pe care 
o are fiecare asistent medical și moașă în această perioadă, ca membri 
esențiali ai echipei de îngrijiri de sănătate. 

Biroul executiv al OAMGMAMR (sursa www.oamr.ro) 
 
 
 
 
 

Anul 2020, Anul Internațional al Asistentului 
Medical și al Moașei este anul dedicat 
recunoașterii contribuției vitale a 
asistenților medicali și a moașelor la 
sănătatea și bunăstarea globală. 

Un inamic neașteptat, imprevizibil îi 
pune în lumina reflectoarelor ca eroi în care 
cu toții ne punem speranța pentru salvare.  

Pandemia de coronavirus surprinde, 
mai evident ca orice discurs sau orice gală de 
celebrare și în forma cea mai sinceră de 
manifestare, esența profesiei și dăruirea 

acestor profesioniști aflați în linia întâi în lupta cu această amenințare globală. 
Ordinul Național al Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din România este alături de asistenți medicali și moașe și 
va dona 1 milion de lei pentru achiziționarea  în regim de urgență de 
echipamente de protecție pentru asistenții medicali aflați în prima linie a 
crizei COVID-19. (sursa: www.oamr.ro) 
 
 
 
 
 
 

 
Acțiuni de susținere publică ale asistenților medicali, fără precedent, au 

loc astăzi de la cel mai înalt nivel de demnitate publică și până la fiecare 
cetățean implicat în cea mai dificilă luptă, cea împotriva Covid 19. 

Astăzi, inimile argeșenilor bat în același ritm cu ale asistenților medicali. 
Inimile argeșenilor sunt capabile astăzi, mai mult ca oricând, de o empatie la 

OAMGMAMR DONEAZĂ 1 MILION DE LEI PENTRU 

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE PENTRU ASISTENȚII MEDICALI 

INIMILE ARGEȘENILOR ȘI ALE ASISTENȚILOR MEDICALI 

 BAT ÎN ACELAȘI RITM ! 

http://www.oamr.ro/


fel de puternică precum empatia pe care asistenții medicali o manifestă în 
profesia lor. Această luptă, care îi obligă să se ridice la cel mai înalt nivel de 
angajament, de responsabilitate, este pentru asistenții medicali cea care 
creează o punte de legătură între inimile lor și ale celor care cred în nobila 
misiune a acestor profesioniști devotați îngrijirii semenilor. 

Întotdeauna alături de 
membrii săi, prezent nemijlocit 
în viața profesională a acestora, 
Ordinul Asistenților Medicali 
Argeș a lansat campania 
publică MULȚUMESC DIN 
INIMĂ, invitând instituțiile, 
populația de a transmite 
mesajul 
#multumescdininimă!, un 
gest simbolic al evidențierii 
implicării și profesionalismului 
celor peste 5000 de asistenți 
medicali argeșeni aflați în 
prima linie a frontului de luptă 
împotriva Covid-19, având fără 
putință de tăgadă un rol esențial. 

”Nu de puține ori ne-ați auzit vorbind de recunoașterea și respectul pe 
care le merităm, de schimbările de perspectivă pe care ni le dorim. 

Sunt convinsă că această  încercare profesională, și nu numai, va 
cimenta o legătură atât de puternică, astfel încât după ce totul se va sfârși să 
fim indestructibil uniți în esența ființei fiecăruia dintre noi, prin acel ceva ce 
nu vine de la noi, ci vine de Sus, incontestabil. 

Greul abia acum începe, dar nimic nu-i atât de greu încât să nu avem 
forța de a învinge! Dumnezeu să fie puterea noastră!! 
În acest context al susținerii de care asistenții medicali au nevoie, 
OAMGMAMR filiala Argeș lansează campania "Mulțumesc din inimă". Să 
spunem dar MULȚUMESC tuturor asistenților medicali și tuturor acelora care 
sunt în linia întâi a frontului. Pentru a face acest lucru trebuie doar să postați 
mesajele de mulțumire pe rețelele de socializare, incluzând 
#multumescdininimă!”, a subliniat Estera Stămoiu, președintele 
OAMGMAMR Argeș. 
 
 



 
 

 
 
 
 

Toate eforturile 
asistenților medicali 
argeșeni sunt mobilizate 
în vederea asigurării unui 
răspuns prompt și 
eficient al impactului 
Covid 19. 

Calitatea și volumul 
asistenței medicale acordate sunt asigurate în cea mai mare masură în 
condițiile în care spitalul este bine pregătit, personalul instruit, iar acțiunile ce 
urmează a fi întreprinse sunt bine planificate. 

Preocupat în mod constant de informarea corectă, Ordinul Asistenților 
Medicali filiala Argeș vine în sprijinul asistenților medicali publicând pe site-ul 
instituției, www.oammr-arges.ro, toate informațiile medicale utile și relevante 
în practica profesională, aceasta reprezentând o armă importantă a 
asistenților în lupta impotriva Covid 19. 

Ordinul Asistenților Medicali filiala Argeș vine în sprijinul asistenților 
medicali publicând pe site-ul instituției, www.oammr-arges.ro, toate 
informațiile medicale utile și relevante în practica profesională, aceasta 
reprezentând o armă importantă a asistenților în lupta impotriva Covid 19. 
 

 

 

Coronavirusurile reprezintă un grup de virusuri ce aparțin familiei  
Coronaviridae, care infectează atât animalele, cât și oamenii. Coronavirusurile 
umane pot provoca afecțiuni ușoare similare unei răceli comune, în timp ce 
altele pot provoca boli mai grave (precum MERS –Sindromul Respirator din 
Orientul Mijlociu și SARS –Sindromul respirator acut sever). 

Un nou coronavirus ce nu fusese identificat anterior la oameni, a apărut 
în orașul Wuhan, China, în luna decembrie 2019. Semnele bolii includ 
simptome respiratorii, febră, tuse și dificultăți de respirație. În cazuri mai 

EPIDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19): ASPECTE  IMPORTANTE 

PENTRU SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA PROFESIONALĂ 

 

OAMGMAMR ARGEȘ – PLATFORMĂ DE INFORMAȚII PRIVIND INFECȚIA 
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grave, infecția poate provoca penumonie, sindrom respirator sever acut și, 
uneori, decesul. 

Recomandările standard de prevenire a răspândirii COVID-19 includ 
curățarea frecventă a mâinilor cu gel dezinfectant pe bază de alcool sau 
spălare cu apă și săpun, acoperirea nasului și a gurii cu încheietura cotului sau 
cu un șervețel de unică folosință atunci când tușim sau strănutăm, precum și 
evitarea contactului cu persoanele care prezintă febră și tuse. 

OMS colaborează îndeaproape cu experți, guverne și parteneri de la 
nivel mondial, pentru a dezvolta rapid cunoștințele științifice privind acest 
nou virus și pentru a oferi sfaturi, în timp util, cu privire la măsurile de 
protecție a sănătății populației și prevenirea răspândirii acestei epidemii. 
Drepturi, roluri, responsabilități ale cadrelor medicale, inclusiv siguranța 
și sănătatea profesională   

Cadrele medicale se află în prima linie a reacțiilor la epidemii, fiind 
astfel expuși riscurilor de infectare cu agenți patogeni (în cazul de față COVID-
19). Riscurile includ expunerea la agentul patogen, orele de lucru prelungite,  
extenuare psihică, oboseală, epuizare profesională, stigmat, precum și violență 
fizică și psihologică. Acest document evidențiază drepturile și reponsabilitățile 
cadrelor medicale, incluzând măsuri specifice necesare pentru protecția 
siguranței și sănătății profesionale.   
Printre drepturile cadrelor medicale, se numără obligațiile angajatorilor 
și managerilor unităților sanitare: 
•asumarea responsabilității generale de a se asigura că sunt luate toate 
măsurile de prevenire și protecție, pentru minimizarea riscurilor asupra 
siguranței și sănătății profesionale; 

• punerea la 
dispoziție a 
informațiior, 
instrucțiunilor și 
programelor de 
formare cu privire 
la siguranța și 
sănătatea 
profesională, 
printre care:  

-instruire de îmbunătățire privind prevenirea și controlul infecțiilor (IPC); 
-utilizarea, îmbrăcarea, dezbrăcarea și înlăturarea echipamentului personal de 
protecție (PPE); 



• punerea la dispoziție a echipamentului adecvat IPC și  PPE (măști, mânuși, 
ochelari de protecție, halate, dezinfectant pentru mâini, apă și săpun, produse 
de curățare) în cantitate 
suficientă, asistenților 
medicali și celorlalți 
membri ai personalului 
care au grijă de pacienți 
suspectați de COVID-19 sau 
cu afecțiune confirmată, 
astfel încât personalul să nu 
suporte cheltuieli pentru 
cerințele privind sănătatea 
și siguranța profesională;  
• familiarizarea personalului cu actualizările tehnice privind COVID-19 și 
punerea la dispoziție a instrumentelor adecvate pentru evaluarea, triajul și 
tratarea paicenților și furnizarea de informații referitoare la prevenirea și 
controlul infecției, către pacienți și public;  
• la nevoie, punerea la dispoziție a măsurilor de securitate adecvate pentru 
siguranța personală;  
-punerea la dispoziție a un mediu în care lucrătorii să nu se simtă vinovați 
atunci când raportează incidente precum expunerea la sânge, la fluide 
corporale din sistemul respirator sau la cazuri de violență și adoptarea de  

măsuri imediate, 
inclusiv sprijin pentru 
victime; 
-sfătuirea cadrele 
medicale cu privire la 
auto-evaluare, 
raportarea 
simptomelor și izolarea 
la domiciliu în caz de 
boală; 
•menținerea orelor de 
lucru adecvate, cu 
pauze;  

•consultarea cu cadrelele medicale privind aspectele referitoare la siguranța 
și sănătatea profesională și notificarea inspectoratului muncii cu privire la 
cazurile de afecțiuni profesionale; 



• să nu li se ceară să se întoarcă la o situație profesională atunci când viața sau 
sănătatea le sunt puse în pericol continuu sau sever, până când angajatorul nu 
ia măsuri necesare de remediere; 
• să permită personalului să își exercite dreptul de a se îndepărta dintr-o 
situație profesională despre care consideră, în mod justificat și rezonabil,  că 
prezintă un pericol iminent și grav la adresa vieții sau sănătății lor. Atunci 
când un membru al personalului își exercită acest drept, acesta va fi protejat 
de orice consecințe nejustificate; 
• onorarea dreptului la compensații, reabilitare și servicii curative, în cazul 
infectării cu  COVID-19, în urma expunerii la locul de muncă. Aceasta va fi 
considerată expunere profesinlă, boala rezultată fiind considerată boală 
profesională. 
• acces la resurse de sănătate mintală și consiliere; 
• a permite colaborarea între conducere și angajați și/sau reprezentanții 
acestora. 
Cadrele medicale trebuie să: 
• urmeze procedurile stabilite de siguranță și 
sănătate profesională, să evite expunerea altor 
persoane la riscuri de sănătate și siguranță și 
să participe la programe de formare privind 
siguranța și sănătatea profesională, oferite de 
angajator;  
• folosească protocoalele puse la dispoziție 
pentru evaluarea, triajul și tratarea 
pacienților; 
•trateze pacienții cu respect, compasiune și 
demnitate; 
•mențină confidențialitatea pacientului; 
•urmeze rapid procedurile stabilite de raportare a sănătății publice, a 
cazurilor suspecte sau confirmate; 
• să ofere sau să consolideze informațile corecte privind prevenirea și 
controlul infecției și sănătatea publică, inclusiv persoanelor care nu prezintă 
nici simptome, nici riscuri; 
•să îmbrace, să folosească, să dezbrace și să înlăture echipamentul personal de 
protecție, în mod corespunzător; 
•să auto-monitorizeze semnele de boală și să se autoizoleze sau să raporteze 
boala conducerii, dacă aceasta apare; 
• să notifice conducerea dacă prezintă  semne de stres nejustificat sau  
problem de sănătate mintală care necesită intervenții de sprijin; 



• să raporteze supervizorului lor imediat orice situație despre care consideră 
în mod justificat și rezonabil, că prezintă pericol iminent și grav asupra vieții 
sau sănătății. (sursa: www.oamr.ro) 
 

V. Definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul 
coronavirus (COVID-19) 
Actualizare 27.03.2020 

 
Caz suspect  
1) Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel putin unuia din 
următoarele: tuse, febră, scurtarea respiratiei (creșterea frecvenței 
respiratorii) SI fara o alta etiologie care sa explice pe deplin tabloul clinic SI cu 
istoric de calatorie sau sedere intr-o tara/regiune cu transmitere comunitara, 
in perioada de 14 zile anterioare datei debutului  
 
SAU  
2) Pacient cu infectie respiratorie acuta SI care s-a aflat in contact apropiat 
cu un caz confirmat cu COVID-19 case in perioada de 14 zile anterioare datei 
debutului  
 
SAU  
3) Pacient cu pneumonie fara alta etiologie care sa explice pe deplin tabloul 
clinic  
 
SAU  
4) Pacient cu infectie respiratorie acuta severa (SARI) (febra sau istoric de 
febra SI tuse SI scurtarea respiratiei (creșterea frecvenței respiratorii) SI care 
necesita spitalizare peste noapte)) SI fara alta etiologie care sa explice pe 
deplin tabloul clinic  
Contactul apropiat este definit ca:  
- Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19;  
- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 
(ex.strangere de mana neurmata de igiena mainilor);  

DEFINIȚIA DE COVID-19) 
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- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale 
unui caz de COVID-19 (ex.in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana 
neprotejata de manusa);  
- Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o 
distanta mai mica de 2 m si pe o durata de peste 15 minute; 



- Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex.sala de clasa, sala de sedinte, 
sala de asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 
minute si la o distanta mai mica de 2 m;  
- Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care 
acorda ingrjire directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul 
personalului de laborator care manipuleaza probe recoltate de la un pacient 
cu COVID-19, fara portul corect al echipamentului de protectie;  
- Persoana care a avut contact in avion cu un caz de COVID-19 si care a stat 
pe unul din cele 2 randuri in orice directie fata de caz, persoane care au 
calatorit impreuna cu cazul sau care i-au acordat ingrijire in avion, membri 
ai echipajului care au servit in zona in care s-a aflat cazul. Daca severitatea 
simptomelor sau deplasarea cazului in avion indica o expunere mai extinsa, 
for fi considerati contacti apropiati toti pasagerii din zona respectiva din avion 
sau chiar toti pasagerii din avion.  
Link-ul (legatura) epidemiologic(a) ar fi putut avea loc in perioada de 14 zile 
anterioare datei debutului cazului index.  
Caz confirmat  
O persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferent de 
semnele si simptomele clinice  

Aceste definitii de caz pot fi actualizate in functie de cerinte noi de 
supraveghere la nivel mondial / European / national. 

Document elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control 
al Bolilor Transmisibile 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALGORITMUL DE TESTARE PENTRU COVID-19, internare și externare  

(sursa Institutul Național de Sănătate Publică) 



 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

Purtarea măștii este una dintre măsurile de prevenire și limitare pentru 
răspândirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinată de noul 
coronavirus.  

Cu toate acestea, doar utilizarea unei măști nu este suficientă pentru a 
asigura un nivel adecvat de protecție și ar trebui adoptate și alte măsuri la fel 
de relevante. Folosirea măștii trebuie combinată cu igiena adecvată a mâinilor 
și cu alte măsuri de prevenire și control a transmiterii noului coronavirus de 
la om la om.   

Purtarea măștii, atunci 
când nu este indicată, poate 
provoca costuri inutile, 
încărcarea achizițiilor și 
poate crea un fals sentiment 
de securitate care poate 
duce la neglijarea altor 
măsuri esențiale, cum ar fi 
practicile de igienă a 
mâinilor. Mai mult decât 
atât, utilizarea incorectă a 
unei măști poate afecta 
eficacitatea acesteia în reducerea riscului de transmitere.  
 

 

Persoanele fără simptome respiratorii ar trebui:  
- să evite aglomerațiile și să evite frecventarea spațiilor închise 

aglomerate (de ex. supermarketuri, mall-uri);  
- să mențină o distanță de cel puțin 1 metru față de orice persoană cu 

simptome respiratorii (de ex. tuse, strănut);  

SFATURI PRIVIND UTILIZAREA MĂȘTILOR ÎN COMUNITATE, ÎN TIMPUL 

ÎNGRIJIRII LA DOMICILIU ȘI ÎN SPITALE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI 

ACTUALE DE CIRCULAȚIE A NOULUI CORONAVIRUS (SARS –CoV -2) 

Sfaturi generale  

 

În comunitate  

 



- să-și spele frecvent mâinile, folosind apă și săpun atunci când mâinile 
sunt vizibil murdare sau antiseptic pe bază de alcool dacă mâinile nu sunt 
vizibil murdare;  

- să utilizeze tehnica de a tuși sau a strănuta în interiorul cotului flectat 
sau să-și acoperă nasul și gura în timpul tusei și strănutului cu un șervetel de 
unică folosință, urmată de aruncarea acestuia după utilizare și spălarea 

IMEDIATĂ a mâinilor cu apă 
și săpun;  

- să se abțină de la 
atingerea gurii, nasului și 
ochilor;  

- să respecte regulile 
privind modul de purtare, 
îndepărtare și eliminare a 
măștilor asociate cu o igienă 
corectă a mâinilor după 
îndepărtare.  

Persoanele cu 
simptome respiratorii trebuie 
să respecte indicațiile de mai 

sus și următoarele:  
- să poarte o mască dacă prezintă febră, tuse și respirație dificilă și să 

solicite consult medical la medicul de familie, cât mai curând posibil;  
- să urmeze sfaturile de mai jos cu privire la gestionarea adecvată a 

măștilor. 
 



 



 

 

 

 
Pași de urmat pentru personalul medical privind igiena mâinilor  
Cele 5 momente de aplicare riguroasă a regulilor de igienă a mâinilor:  
1. ÎNAINTE DE CONTACTUL 
CU PACIENTUL  
2. ÎNAINTE DE GESTURI 
ASEPTICE  
3. ÎNAINTE ȘI DUPĂ 
PURTAREA MĂNUȘILOR, 
DUPĂ CONTACT CU 
LICHIDE BIOLOGICE  
4. DUPĂ CONTACTUL CU 
PACIENTUL  
5. DUPĂ CONTACTUL CU 
OBIECTELE SAU 
SUPRAFEȚELE DIN PREAJMĂ  
Tehnica corectă a igienei mâinilor INTERZICE:  
 purtarea inelelor,brățărilor, ceasurilor tip brățară sau a altor bijuterii în 
timpul activității;  
 purtarea unghiilor lungi sau lăcuite, indiferent de tipul sau vechimea lacului 
de unghii; unghiile artificiale;  
      IGIENA MÂINILOR:  

1. SPĂLARE SIMPLĂ CU 
APĂ ȘI SĂPUN:  

 când mâinile sunt vizibil 
murdare  
 după contactul cu un pacient 
cu scaune diareice/infecție cu 
Clostridium difficile, imediat 
după îndepărtarea mănușilor 
de protecție  
 după utilizarea toaletei  
 ori de câte ori mâinile sunt 
vizibil murdare  

REGULI DE URMAT ÎN IGIENA MÂINILOR PENTRU PERSONALUL 

MEDICAL CARE ÎNGRIJEȘTE PERSOANELE SUSPECTE SAU 

CONFIRMATE CU INFECȚIE CU NOUL CORONAVIRUS (2019 –nCOV) 

REGULI DE URMAT ÎN IGIENA MÂINILOR PENTRU PERSONALUL 

MEDICAL CARE ÎNGRIJEȘTE PERSOANELE SUSPECTE SAU CONFIRMATE 

CU INFECȚIE CU NOUL CORONAVIRUS (2019 –nCOV) 

 



2. DEZINFECŢIA IGIENICĂ A 
MÂINILOR  
2.1 Dezinfecție igienică prin 
spălare cu săpun dezinfectant;SAU  
2.2 Dezinfecție igienică prin 
frecare cu soluție hidro-alcoolică 
care respectă succesiunea 
gesturilor de dezinfecție a mâinilor 
(palme, fața dorsală, regiunea 
interdigitală, police, degete, 
încheietura mâinii);  
Atenție! Volumul de 
dezinfectant utilizat va fi cel 
recomandat de către 
producător;  
3. DEZINFECŢIA CHIRURGICALĂ  

3.1 Dezinfecție chirurgicală prin spălare cu apă și săpun chirurgical  
Tehnica dezinfecției chirurgicale prin spălare cu apă și săpun chirurgical 
urmată de clătire cu apă pură microbiologic și ștergere cu prosop steril  
 spălarea cu apă și săpun dezinfectant (clorhexidină 4%) a mâinilor în 3 
etape, astfel 4 minute prima și câte 2 minute pentru următoarele. În prima 
etapă se dezinfectează mâna și antebrațul, ulterior doar mâna, ce se va 
menține ridicată. Se vor dezinfecta cu rigurozitate fața palmară și dorsală, 
zona interdigitală, policele, vârfurile degetelor și încheietura mâinii. În cazul 
în care se optează pentru acest tip de dezinfecție, clătirea se va face cu apă 
filtrată sau pură microbiologic, iar ștergerea mâinilor cu prosop steril. SAU  
3.2 Dezinfecție 
chirurgicală prin frecare 
cu soluție hidro-alcoolică  
Tehnica dezinfecției 
chirurgicale a mâinilor prin 
utilizarea soluțiilor hidro-
alcoolice:  
 3 aplicații de minim 15 ml 
sau conform 
recomandărilor 
producătorului cu o durată 
de 3-5 minute fiecare etapă, 
în prima etapă 



dezinfectându-se mâna și antebrațul, ulterior doar mâna, ce se va menține 
ridicată.  
 Se vor dezinfecta cu rigurozitate fața palmară și dorsală, zona interdigitală, 
policele, vârfurile degetelor și încheietura mâinii.  
 Utilizarea soluțiilor hidro-alcoolice este eficientă și în inhibarea creșterii 
florei rezidente pe mâna înmănușată  
 pe parcursul procedurii chirurgicale CÂND mâna este vizibil murdară, 
precum și înainte de pătrunderea în blocul operator se recomandă spălarea 
mâinilor cu apă și săpun dezinfectant, pentru îndepărtarea eventualilor spori 
de pe tegument. Pentru protejarea personalul medical în vederea evitării 
apariției dermatitei de contact în cazul utilizării soluțiilor hidro-alcoolice, se 
recomandă:  
 soluția hidro-alcoolică se va utiliza NUMAI pe mâna uscată, înainte sau după 
spălare cu apă  
 mănușa NU trebuie aplicată pe mâna umedă  
 se vor utiliza creme hidratante Utilizarea corectă a soluțiilor hidro-alcoolice, 
permite monitorizarea cantității de soluție consumată pe unitate de timp, fiind 
astfel un indicator de calitate al eficacității procedurii.  
Atenție! FIECARE program operator începe obligatoriu cu dezinfecția 
chirurgicală a mâinilor prin spălare cu apă și săpun putând ca la următoarele 
intervenții să se efectueze doar dezinfecția chirurgicală prin frecare cu 
produse dedicate și avizate în acest sens. (Document elaborat de CNSCBT in 
colaborare cu SRE si APCI) 



 
Organizația Mondială a Sănătății a nominalizat anul 2020 ca fiind Anul 

Internațional al Asistentului Medical și Moașei, oferind astfel tuturor țărilor și 
guvernelor o oportunitate unică, ce are loc o dată într-o generație, de a 
demonstra asistenților medicali și moașelor cât de mult sunt apreciați, nu 
doar prin cuvinte, cât mai ales prin acțiuni eficiente și decisive. 

Astfel, pentru prima dată în istorie, națiunile lumii se vor uni în 
celebrarea beneficiilor aduse sănătății populației globale de către asistenți 
medicali și moașe, o confirmare a faptului că fără asistenți medicali și moașe 
nu vor putea fi atinse Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sau Acoperirea 
Universală cu Servicii Medicale. 

În acest 
context, Ordinul 
Asistenților 
Medicali Argeș a 
elaborat o 
agendă 
generoasă de 
evenimente, 
derulate pe tot 
parcursul anului, 
evenimente al 
căror obiectiv 

principal este acela de a evidenția că asistenții medicali argeșeni sunt bine 
pregătiți, că au un înalt nivel profesional dublat de calități umane fără de care 
această profesie nu se poate exercita: dăruire, empatie, responsabilitate, care 
se alătură educației permanente, acestea fiind valorile pe care le au și le 
dăruiesc asistenții medicali argeșeni pacienților lor. 

2020 ANUL INTERNAȚIONAL AL ASISTENTULUI MEDICAL 



Dar dincolo însă de orice agendă, de orice bună intenție în elaborarea 
proiectelor, iată că ceva, dincolo de noi, pune în lumină, chiar mai mult decât o 
conferință, un workshop, o dezbatere sau un seminar, eroismul, devotamentul 
și profesionalismul asistenților medicali: lupta împotriva pandemiei cu noul 
coronavirus SARS-Cov-2, pentru care toate eforturile asistenților medicali 
argeșeni sunt mobilizate în vederea asigurării unui răspuns prompt și eficient 
al impactului Covid 19. 

Ca un corolar la ceea 
ce urma să schimbe în 
totalitate echilibrul vieții 
economice, sociale, 
medicale, atât la nivel 
mondial, național, cât și 
local, Ordinul Asistenților 
Medicali Argeș a dat startul 
campaniei organizate cu 
prilejul marcării Anului 
Internațional al Asistentului 
Medical și al Moașei, prin 
desfășurarea în data de 6 
februarie a seminarului 
”Anul 2020 - an istoric pentru asistenții medicali argeșeni”. 

 

 



 
 
 

 
Joi, 6 februarie, 

asistenții medicali 
argeșeni aflați în poziții 
de management, au 
răspuns invitației 
Ordinului Asistenților 
Medicali Argeș de a 
participa la evenimentul 
de deschidere al 
campaniei ”Anul 2020-
Anul Internațional al 
Asistentului Medical și 
Moașei”. 

Invitat special al evenimentului a fost doamna Ecaterina Gogel, profesor-
instructor la Școala Postliceală Sanitară ”Ion Cantacuzino” din Pitești. 
Agenda evenimentului a cuprins: 
・ Asistentul medical, de la 
Florance Nightingale, în sec XXI 
–・File de istorie ale profesiei 
de asistent medical – speaker 
Nelli Homeghiu, vicepreședinte 
OAMGMAMR Argeș 
・ Reglementarea profesiei de 
asistent medical în România, în 
contextul legislației europene – 
Evoluția profesiei de asistent 
medical, de la o profesie 
vocațională către o profesie 
complexă – speaker Estera 
Stămoiu, președinte 
OAMGMAMR Argeș 
・ Asistenții medicali argeșeni, resursă esențială în abordarea unei game largi 
de probleme de sănătate – speaker Ioan Dumitrașcu, vicepreședinte 
OAMGMAMR Argeș 

IMPLEMENTAREA DOSARULUI DE ÎNGRIJIRE – 

ACTIVITATE DE INTERES PENTRU ASISTENȚII MEDICALI 

 



・ Agenda de activități a campaniei –・speaker Clelia Florea, director 
Departament programe dezvoltare organizațională OAMGMAMR Argeș 
・Planul de îngrijiri – instrument cheie al independenței și identității 
profesionale a asistentului medical – Necesitate pentru exercitarea exclusivă a 
competențelor profesionale, precum și pentru a facilita îngrijirea bazată pe 
dovezi, a înregistra și cuantifica nivelul de îngrijire acordat, a asigura 
continuitatea planificată a îngrijirilor în vederea asigurării unui nivel crescut 
de calitate a îngrijirilor într-un mediu de siguranță pentru pacienți – speaker 
Ecaterina Gogel, profesor-instructor Școala Postliceală Sanitară ”Ion 
Cantacuzino”. 

În cuvântul de deschidere, președintele Ordinului Asistenților Medicali 
Argeș, Estera Stămoiu,a declarat: 
”Sunt convinsă că la linia de start a campaniei, prin dumneavoastră, cei 
prezenți, sunt alături de noi toți asistenții medicali argeșeni.  

Anul 2020 va fi un maraton de acțiuni ale organizației profesionale, iar la 
linia de sosire ne dorim să ieșim câștigători printr-o profesie și un statut 
profesional mai întărit, mai consolidat, și nu în ultimul rând, cu identificarea 
unor soluții la problematicile întâlnite în exercitarea profesiei noastre.” 

În centrul dezbaterii 
s-a aflat implementarea 
Dosarului de îngrijire, 
provocare actuală pentru 
asistenții medicali, 
document de referință care 
însumează toate 
informațiile și intervențiile 
asistentului medical în 
relația de îngrijire a 
pacientului. 

Organizația 
profesională și-a propus ca 
asistenții medicali să 
cunoască și să 
conștientizeze beneficiile implementării planului de îngrijire, să înțeleagă și să 
integreze acest concept în practica medicală, să identifice o abordare și o 
viziune a conceptului Virginiei Henderson în vederea utilizării eficiente a 
acestui instrument, să identifice barierele și obstacolele pe care le au asistenții 
în implementarea planului de îngrijire, cât și măsuri și acțiuni necesare pentru 



ca acest instrument de profesionalizare a activității de îngrijire să devină o 
realitate. 

Au prezentat modele de planuri de îngrijire Irina Georgescu-director de 
îngrijiri, Monica Țânțu -asistent șef, Adela Silveanu-director de îngrijiri, 
Ecaterina Lungu-asistent șef, Carmen Zamfir-asistent coordonator, Aida 
Cheche-director de îngrijiri, și, nu în ultimul rând, profesor-instructor 
Ecaterina Gogel. Dascăl al multor generații de asistenți medicali, doamna 
Gogel a încurajat asistenții medicali în abordarea îngrijirilor în baza 
procesului de nursing.  

A subliniat că dosarul de îngrijire este un instrument fundamental, care 
poate fi utilizat și dezvoltat eficient, atât în beneficiul asistenților meedicali, 

cât mai ales, în beneficiul 
pacienților. 

Asistenții medicali 
prezenți au manifestat un 
interes crescut legat de 
acest subiect supus 
dezbaterii, prezentările 
fiind foarte utile în vederea 
înțelegerii și integrării 
procesului de nursing în 
actul medical.  

Ca principal obstacol 
în implementarea dosarului 
de îngrijire, participanții au 
identificat numărul 
insuficient de personal 

pentru stabilirea și gestionarea dosarului de îngrijire. 
           Având în vedere concluziile acestei întâlniri, organizația 
profesională vizează în continuare acțiuni de sensibilizare a 
personalului asistent medical prin derularea de ateliere-curs cu privire 
la implementarea dosarului de îngrijire, efectuarea unui studiu privind 
volumul de muncă necesar pentru gestionarea dosarului de îngrijire, 
precum și propuneri de îmbunătățire privind cadrul legislativ referitor 
la normarea personalului medical. 

 
 
 
 



 
 
 

Ordinul Asistenților Medicali Argeș aduce la cunoștința instituțiilor 
sanitare publice și private din județul Argeș, faptul că, din 02 martie 2020 
Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în 
Domeniul Sanitar București a demarat înscrierea la programele de 
specializare pentru asistenții medicali, aferente anului 2020-2021.  

Înscrierile se fac până la 27 mai 2020. 
Prin Programele de specializare în vederea reconversiei profesionale, 

asistenții medicali generaliști și de pediatrie se pot specializa în radiologie, 
laborator, balneofizioterapie, nutriție și dietetică, igienă.  

Pot participa la programe de specializare în vederea reconversiei 
profesionale și asistenții medicali de farmacie sau de igienă, doar pentru 
specializarea laborator.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Prin 

programele de 
specializare în 
vederea 
dezvoltării 
abilităților 
medicale, 
asistenții 
medicali 
generaliști pot 
dobândi abilități 
profesionale în 
pediatrie, îngrijiri 
paliative, 
psihiatrie, 
medicină 

dentară, neonatologie, pneumoftiziologie, bloc operator, diabet, oncologie, 
nefrologie, cardiologie, gastroenterologie. 

De asemenea, se derulează programe de specializare în vederea 
dezvoltării abilităților profesionale și pentru asistenții medicali de radiologie, 
dietetică-nutriție și moașă. 

Înscrierea se face numai pe platforma SNSPMPDSB 
https:www.perfmed.ro. 

PROGRAME DE SPECIALIZARE 
PENTRU ASISTENȚII MEDICALI 



În acest sens, unitățile sanitare publice sau private, autoritățile locale 
sau alte instituții unde sunt încadrați asistenți medicali, care sunt intersate, se 
vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate pe site-ul mai 
sus menționat. 

Dosarul de înscriere cuprinde: 
- solicitarea instituției pentru înscrierea asistentului medical; 
- certificatul de studii al asistentului medical; 
- certificatul de membru OAMGMAMR, însoțit de avizul anual; 
- actul de identitate; 
- adeverință eliberată de unitate; 
- acord de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Taxele de participare sunt suportate din bugetele instituțiilor 
solicitante. 

Mai multe detalii despre înscriere sunt publicate pe platforma 
perfmed.ro, împreună cu numele și datele de contact ale managerului fiecărei 
specializări, care poate 
oferi suport pentru fiecare 
înscriere.  
”Având în vedere că 
dezvoltarea profesională a 
asistenților medicali are 
impact direct asupra 
calității îngrijirilor de 
sănătate, este de dorit ca 
un număr cât mai mare de 
asistenți medicali să 
participe la aceste 
programe.  

Creșterea investiției 
în forța de muncă a asistenților medicali și moașelor este singura modalitate 
prin care se pot furniza servicii medicale necesare de calitate. 

Dacă sunt instruiți să practice conform dinamicii nevoilor de îngrijire și 
dacă li se oferă oportunitățile necesare pentru a face aceasta, pacienții, 
comunitatea precum și asistenții medicali vor avea de câștigat.”, a declarat 
Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș. 
 
 

 



 
 
 
 

Nightingale Challenge este 
provocarea lansată de ICN pentru 
susținerea unei mișcări globale 
pentru pregătirea și 
responsabilizarea viitoarei 
generații de asistenți medicali și 
moașe ca leaderi, practicieni și 
promotori ai sănătății.  
Obiectivul provocării este ca cel 
puțin 20000 de asistenți medicali 
și moașe cu vârsta de până la 35 de 
ani, să beneficieze de programe de 
instruire în leadership în anul 

2020, cu cel puțin 2000 de organizații participante.. 
2020 a fost declarat de către Organizația Mondială a Sănătății drept Anul 
Asistentului medical și al Moașei. În 2020 se împlinesc 200 de ani de la 
nașterea lui Florence Nightingale, asistentă medicală, părinte fondator al 
îngrijirilor de sănătate moderne.  
Înscriere în competiție 
Competiția Nightingale reprezintă pentru toate organizațiile participante 
oportunitatea de a face parte dintr-o mișcare globală pentru dezvoltarea 
profesiei de asistent medical și moasă și le va permite să mențină și să își 
îmbunătățească vizibilitatea externă și în relație cu propriul personal, prin 
susținerea investițiilor în profesia de asistent medical și moașă și promovarea 
acestora, într-un context în care cele două profesii se vor bucura de atenția 
globală, prin intermediul Anului Asistentului Medical și al Moașei. 
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din 
România lansează invitația către 
angajatorii din domeniul sănătății din 
România de a se alătura inițiativei. Cei 
interesați pot accesa linkul de mai jos 
pntru detalii suplimentare despre 
Nightingale Chalenge: 
https://www.icn.ch/news/nightingale-

challenge-inspires-next-generation-

ORDINUL  ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI,  

MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA S-A  

ALĂTURAT OFICIAL INIȚIATIVEI ,,NURSING CHALLENGE” 



nurse-and-midwife-leaders-during-2020-year 

 
 
 

Traversăm cu toții o perioadă dificilă și, pe toate căile de 
comunicare, specialiștii ne informează că există un aliat de nădejde care 
ne poate ajuta în lupta cu infecțiile care pot ataca organismul. 

Acest aliat se numește imunitate și pentru a fi la cote înalte este 
nevoie să consumăm periodic, dacă nu chiar zilnic, alimente care 
contribuie la o bună funcționare a sistemului imunitar. 
          În opinia specialiștilor, printre alimentele care contribuie la o bună 
funcţionare a sistemului imunitar se numără:   

            Iaurtul şi lactatele 
fermentate cresc intensitatea răspunsului 
imun la o serie de bacterii şi viruşi. Iaurtul 
conține probiotice, bacterii care păstrează 
sănătos tractul intestinal. Deși aceste 
probiotice se găsesc și în forma 
suplimentelor alimentare, specialiștii 
recomandă să apelăm la iaurturi naturale. 
Doza zilnică recomandată ar fi de două 
iaurturi de câte 150g. 

          Kiwi şi afinele sunt fructe bogate în vitamina C, cresc rezistenţa la boli şi 
au efect antioxidant. 
           Oul este o sursă de proteină de cea 
mai înaltă calitate şi conţinte toţi cei opt 
aminoacizi esenţiali, pe care organsimul 
nu îi poate sintetiza. Totodată, sunt o 
importantă sursa de vitamine 
antioxidante (A şi D) şi minerale (fier, 
seleniu, zinc). 

Carnea roșie este os sursă bogată de proteine şi minerale (fier, zinc, 
crom, seleniu) de care sistemul imunitar are nevoie pentru a funcţiona 
eficient. În perioada de convalescenţă ajută la refacerea organismului. Carnea 
de vită este o bogată sursă de zinc, mineral ce ne ajută în caz de răceli, viroze 
sau când am contractat diverse bacterii. Zincul ajută la formarea anticorpilor. 
Mănâncă o porție de carne de vită pe zi pentru a-ți asigura aportul de zinc sau 

ALIMENTE PENTRU CREȘTEREA IMUNITĂȚII SĂNĂTATE PE GUSTATE 
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consumă alte alimente bogate în acest mineral: cereale, carne de porc, carne 
de pasăre, iaurt, lapte etc. 
           Ardeiul gras, indiferent de culoare, şi morcovii conţin cantităţi mari 
de betacaroten, fitonutrient cu 
proprietăţi antioxidante, care 
protejează celulele împotriva 
radicalilor liberi. Provitamina A 
stimulează producţia de anticorpi şi 
menţine integritatea pielii şi 
mucoaselor. 
           Peştele gras (somon, ton, 
sardine) este bogat în acizi graşi 
esenţiali omega-3, cu rol 
antiinflamator. Peștele și crustaceele sunt bogate în seleniu. Seleniul ajută 
globulele albe să producă proteină cytokina, cunoscută pentru faptul că are 
capacitatea de a lupta contra virusurilor gripale. Somonul, macroul, heringul, 
toate sunt bogate în acizi grași Omega 3, ajutându-ne în lupta cu inflamațiile, 
răcelile și infecțiile respiratorii. 
          Scorţişoara conţine din plin antioxidanţi, ajută la stabilizarea zahărului 
în sânge şi luptă împotriva colesterolului rău. 
         Usturoiul  
       Antibiotic natural, usturoiul conține alicina, ideal în lupta cu infecțiile și 
bacteriile. Într-un studiu britanic, s-a constatat că persoanele care 

consumaseră extract de usturoi 
timp de 12 săptămâni au prezentat 
mai puține riscuri de a răci. Alte 
studii susțin că usturoiul lupta 
eficient și cu cancerul, persoanele 
care mănâncă mai mult de 6 căței 
pe săptămâna prezentând cu 30% 
mai puține riscuri de a se alege 

cu cancer colorectal și cu 50% mai puține 
riscuri de a se confruntă la un moment dat cu 
cancerul de stomac. 
         Ghimbirul este excelent în lupta 
împotriva răcelii şi gripei, dar ajută şi în 
cazul altor boli. 

http://www.csid.ro/health/medicina-alternativa/beneficiile-usturoiului-pentru-sanatate-11467245/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/cancer/


          Lămâia, bogată în vitamina C şi antoxidanţi, poate îmbunătăţi sistemul 
imunitar. Un pahar de apă cu lămâie, dimineaţa pe stomacul gol, este modul 

cel mai sănătos de a ne începe ziua. 
        Ovăz și orz 

Aceste cereale integrale conțin beta-
glucan, un tip de fibre cu proprietăți 
antimicrobiene și antioxidante. 

Conform unui studiu norvegian, 
beta-glucanul ar fi mai puternic și mai 
eficient chiar și decât echinaceea. Când 
animalele mănâncă ovăz și orz sunt mai 

ferite de gripă, herpex și antrax. La oameni, aceste cereale stimulează 
imunitatea, cresc viteză de vindecare a rănilor și ajută antibioticele să 
acționeze mai repede și mai eficient. 

Specialiștii ne sfatuiesc ca măcar una dintre cele trei mese de peste zi să 
conțină ovăz și orz. 
         Supă de pui 

Cisteina este un amino-acid care se 
eliberează atunci când gătim supă de pui. Din 
punct de vedere chimic, cisteina se aseamănă 
medicamentului folosit contra bronșitei. 
Astfel s-ar putea explică de ce supă de pui 
acționează atât de puternic împotriva 
răcelilor, reușind să ne stimuleze considerabil 
sistemul imunitar. Ba mai mult, supa de pui 
acționează întocmai precum medicamentele 
contra tusei, iar atunci când îi adăugăm și 
usturoi sau ceapă, efectul ei crește considerabil. 

         Ceai 
         Un studiu realizat la 
Universitatea din Harvard a 
demonstrat că persoanele care 
au băut 4 ceșți de ceai negru pe 
zi, timp de două săptămâni, au 
luptat mult mai bine cu gripă și 
diferitele infecții. Amino-acidul 
responsabil pentru creșterea 
sistemului imunitar este în 
acest caz L-theatina, care se 

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/cereale/
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găsește în ceaiul negru și verde, inclusiv în variantele decofeneizate. Bea 
câteva ceșți pe zi pentru a-i simți efectele miraculoase. 
         Cartofi dulci 
         Prima barieră de care trebuie să 
treacă bacteriile o 
reprezintă pielea noastră. Poate nu ai fi 
crezut, dar pielea este un organ foarte 
important, care are nevoie de vitamina A 
pentru a rămâne eficient și sănătos. 
Așadar, consumă alimente care conțin 
betacaroten, transformat în corp în 
vitamina A. Cartofii dulci sunt o 
importantă sursă de betacaroten, la fel că 
mai toate alimentele portocalii: morcovi, 
dovleac, pepene galben etc. 

          Ciupercile 
          Ciupercile sunt 
considerate a fi unul 
dintre alimentele de 
baza în stimularea 
sistemului imunitar. 
Acestea cresc 
producția și activitatea 
anticorpilor, ajutând 
corpul să lupte mult 
mai eficient cu 
infecțiile. Experții 
recomandă să mâncăm 
ciuperci chiar de mai 
multe ori pe zi și să 

adăugăm această legumă în cât mai multe dintre mâncărurile pe care le 
consumăm pentru a maximiza rezultatele. 
 

Sursa:  
1. https://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/10-alimente-care-ne-

pot-creste-imunitatea-17025028 
2. http://www.ziare.com/viață-sănătoasă/imunitate/9-alimente-minune-

care-îți-stimulează-imunitatea-1199504 
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