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12 Mai 2020, o sărbătoare ieșită 
din tiparul aniversărilor asistenților 
medicali de până acum, o sărbătoare ”în 
stare de urgență”, nimeni și nimic 
neprevestind caracterul fără precedent 
al acestei sărbători. 

Nicio agendă a lumii nu avea în 
cuprinsul ei starea de urgență impusă la 
nivel mondial, cum de altfel, anul 2020, 
declarat Anul Internațional al 
Asistentului Medical și al Moașei, nu 
avea în desfășurătorul evenimentelor 
acest ”război pentru sănătate”. 

Poate mai mult ca oricând, 
celebrarea Zilei Internaționale a 
Asistentului Medical are o semnificație 

mai profundă. Scriem o pagină memorabilă de pe frontul de luptă, lăsând 
deschis drumul spre ceea ce vom aniversa la un moment dat cu toții, victoria 
împotriva acestei pandemii. 

Dar cine sunt asistenții medicali, sărbătoriții zilei?   
În mod obișnuit, oamenii recunosc că au o încredere instinctivă și 

respectă asistenții 
medicali pentru munca 
pe care o fac. Adesea s-a 
spus că asistenții 
medicali sunt cei care 
dau speranță și curaj, 
care înlătură durerea și 
disperarea, fiind 
prezenți la cele mai 
prețioase momente ale 
vieții, dar și la unele 
dintre cele mai tragice, ei 

12 MAI 2020, ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ASISTENTULUI MEDICAL, 
O SĂRBĂTOARE ÎN STARE DE URGENȚĂ 

                                                                                            Estera STĂMOIU,  
                                                                          președinte Ordinul Asistenților Medicali Argeș   

 
 

 

EDITORIAL 



sunt cei care aud primul scâncet al nou-născutului sau asistă la ultimele 
respirații ale vieții.  

Poate că ar trebui, din 
când în când, să ne oferim un 
răgaz și să ne gândim că 
fiecare asistent medical are o 
poveste de viață cu zâmbete și 
lacrimi, cu bucurie și tristețe, 
cu optimism și  incertiduni, 

pentru a înțelege de ce sunt și situații când, poate uneori, au atitudini care nu 
răspund deplin așteptărilor pacienților. Să ne aducem aminte, nu doar în 
această zi, că asistenții medicali sunt la rândul lor  mame, tați, fii și fiice, frați și 
surori, bunici, și că și ei au nevoie de încurajări, înțelegere, solidaritate.  

Astăzi, în contextul dramatic al pandemiei privind infecția cu noul 
coronavirus SARS-CoV-2, când au fost expuse vulnerabilitățile sistemelor de 
sănătate, ochii întregii lumi sunt ațintiți asupra asistenților medicali într-un 
mod care nu putea fi anticipat, această tragică pandemie reflectând munca și 
contribuția de neînlocuit a asistenților medicali într-un război nedrept cu un 
dușman necunoscut. 

Ne aflăm în fața unei realități 
evidente, în care toți partenerii 
sociali deopotrivă, guvernanți, 
politicieni, populație, trăim cu 
adevărat, zi de zi, expresia ”fără 
sănătate totul este nimic”. 

Acum, preocuparea majoră a 
fost aceea de a face față  pandemiei, 
care la un moment se va termina și 
trebuie să ne gândim ce urmează să 
fie făcut ulterior. Oare ce argument 
mai puternic ar putea fi folosit în 
susținerea reală a finanțării 
serviciilor medicale, a investițiilor 
în creșterea resursei umane, a consolidării rezistenței sistemelor de sănătate 
la astfel de ”șocuri”, decât cel la care suntem cu toții martori în aceste zile? 
Precum într-un joc de domino, constatăm că un sistem de sănătate care se 
prăbușește, atrage după sine căderea tuturor domeniilor: economic, financiar, 
învățământ, social. 



Așadar, să aducem în sistemele de 
sănătate numărul necesar de asistenți 
medicali, permanent pregătiți, să-i 
promovăm în poziții de management 
și de decizie potrivite domeniului lor 
de competențe, astfel încât să poată fi 
aplicat principiul ”mai bine să previi, 
decât să tratezi”. Pentru că după cum 
se vede, altfel costurile sunt 
incomparabil mai mari. 
Sunt emoționante aplauzele de 
încurajare, cântecele și toate gesturile 
de recunoștință pe care populația le-a 
îndreptat către corpul medical. Dar 
dincolo de acestea, se impune cu 

maximă celeritate ca liderii mondiali să își susțină laudele binevenite cu un 
angajament de finanțare în viitor în mod corespunzător a asistenței medicale, 
punerea în practică a bunelor experiențe cumulate, iar concluziile să se 
reflecte în consolidarea și modernizarea sistemelor de sănătate, pentru a fi 
eliminate riscurile suplimentare în acordarea îngrijirilor, pentru evitarea 
erorilor de management și a sincopelor în adoptarea deciziilor. 

În timpul acestei pandemii, la nivel global, peste 90.000 de asistenți 
medicali au fost infectați cu noul coronavirus, și cifrele sunt în creștere, iar 
mulți dintre ei au plătit tribut cu propria viață pe frontul luptă cu un dușman 
necunoscut și perfid, iar acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple și nu ar 
trebui să se mai repete. 

În spitalele 
argeșene, în cabinetele de 
medicină de familie, în 
farmacii, în centrele 
rezidențiale pentru copii 
și vârstnici din DGASPC 
Argeș, în asistența 
comunitară, în toate 
unitățile sanitare, peste 
5000 de asistenții 
medicali argeșeni și-au 
îndeplinit menirea de a 
proteja sănătatea 



populației. Și o vor face în continuare cu aceeași vocație și dăruire, pentru că 
își dublează competența și profesionalismul cu UMANITATE ȘI COMPASIUNE. 

Deși au intrat pe un teritoriu necunoscut și inedit, asistenții medicali au 
pus viața pacienților mai presus de confortul și siguranța lor, ei nu au dezertat 
de pe ”frontul de luptă”, nu și-au trădat profesia nicio clipă, chiar dacă la  
începutul luptei au avut ca ”arme” doar curaj, devotament, bunăcredință, 
onestitate și spirit de sacrificiu. Au dat dovadă cu prisosință că sunt dedicați 
unui singur scop, protejarea sănătății semenilor, au demonstrat că sunt 
”EROI”! 

Fără putință de tăgadă, am considerat că ceea ce caracterizează cel mai 
bine munca unui asistent medical, este munca în echipă, alături de întregul 
corp medical, cu pacienții, cu societatea în ansamblul ei și că cele mai bune 
rezultate sunt obținute ”ÎNTOTDEAUNA, ÎMPREUNĂ”!  

Deopotrivă, asistenți medicali și pacienți, să ne privim ochii, să ne 
descoperim emoțiile, și fără a rosti cuvinte, să ne transmitem cu sinceritate și 
căldură ”ÎMI PASĂ DE TINE”!  Natural și fără efort.   

Îndrept un gând bun de 
grabnică însănătoșire către asistenții 
medicali răniți la datorie, internați 
acum, a căror luptă pentru sănătate 
este, în mod evident, cea mai 
profundă expresie a sacrificiului.  

Lupta este departe de a se fi 
încheiat! Românii au nevoie de noi! 

Să ne facem în continuare 
datoria, cu demnitate, 
profesionalism și onoare, să 
rămânem pe baricade, solidari și 
puternici, ridicându-ne deasupra 
provocărilor, statornici în credința 
că vom învinge!   

În numele meu și al echipei de 
conducere a Ordinului Asistenților 
Medicali Argeș, vă transmit cu 
respect și deplină apreciere, 

LA MULȚI ANI, ASISTENȚI MEDICALI ARGEȘENI! 
LA MULȚI ANI, ASISTENȚI MEDICALI DE PRETUTINDENI! 
DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE, AZI ȘI ÎN TOATE ZILELE CE VOR 

URMA! 



 
 
 
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. 

În  contextul epidemiei de coronavirus COVID 19, Ministerul Sănătății a 
elaborat și aprobat un ordin privind aprobarea Planului de măsuri pentru 
pregătirea spitalelor, OMS nr. 533/29 martie 2020. 

Planul de măsuri pentru pregătirea spitalelor izolarea și tratamentul 
cazurilor COVID –pozitive conține și reglementări privind modul de folosire a 
echipamentului individual de protecție (PPE) la nivelul unității sanitare, în 
mod rațional și corect, în funcție de secție, personal și tipul de activitate. 
Măsuri de prevenire în contextul COVID-19 

Pe baza dovezilor disponibile, virusul SARS-CoV-2 este transmis de la 
om la om prin contact 
direct și prin picături 
Flügge. Persoanele cu 
cel mai mare risc de 
infecție sunt cele care 
sunt în contact direct 
cu un pacient cu 
COVID-19 sau care au 
grijă de pacienții cu 
COVID-19.Măsurile de 
prevenire și limitare 
sunt esențiale atât în 
domeniul asistenței 
medicale, cât și la nivelul comunității.  
       Cele mai eficiente măsuri preventive pentru comunitate includ: 
– efectuarea frecventă a igienei mâinilor cu o soluție hidro-alcoolică prin 
frecare în cazul în care mâinile nu sunt vizibil murdare sau cu apă și săpun în 
cazul în care mâinile sunt murdare; 
– evitarea atingerii ochilor, nasului și gurii;– practicarea igienei respiratorii 
prin tuse sau strănut în plica cotului sau într-o batistă cu aruncarea imediată a 
acesteia; 

    
ASISTENȚII MEDICALI PREGĂTIȚI SĂ ACȚIONEZE PROMPT ȘI EFICIENT 



– purtarea unei măști în cazul prezenței simptomelor respiratorii și efectuarea 
igienei mâinilor după îndepărtarea măștii; 
– menținerea distanței sociale (minimum 1 m) față de persoanele cu 
simptome respiratorii. 
 Personalul medical trebuie să aplice măsuri de precauție suplimentare 
pentru a se proteja și a preveni transmiterea în timpul îngrijirilor medicale. 
Măsurile de precauție care trebuie puse în aplicare de către personalul 
medical care îngrijește pacienții cu COVID-19 includ utilizarea PPE în mod 
corespunzător; acest lucru implică atât selectarea echipamentului individual 
de protecție adecvat, cât și echiparea și dezechiparea corespunzătoare a 
acestuia. 

Echipamentul individual de 
protecție trebuie utilizat pe 
baza riscului de expunere 
(de exemplu, tipul de 
activitate) și a dinamicii de 
transmitere a agentului 
patogen (de exemplu, 
contact, picături sau 
aerosoli). Utilizarea 

exagerată a PPE va avea un impact suplimentar asupra dificultăților de 
aprovizionare. 

Prin vizualizarea următoarelor recomandări se poate asigura utilizarea 
rațională a PPE: 
– Tipul de PPE utilizat atunci când se oferă îngrijiri pacienților cu COVID-19 va 
varia în funcție de situație, personalul sanitar și activitatea desfășurată). 
– Personalul medical implicat în îngrijirea directă a pacienților trebuie să 
utilizeze următoarele PPE: halate, mănuși, mască și protecție oculară (ochelari 
de protecție sau scut facial). 
– În mod specific, pentru procedurile generatoare de aerosoli pentru pacienții 
cu COVID-19 (de exemplu, intubare, ventilație non-invazivă, traheostomie, 
resuscitare cardiopulmonară, ventilație manuală înainte de intubare, 
bronhoscopie, gastroscopie și recoltarea testelor PCR COVID) personalul 
medical trebuie să utilizeze protecție, mănuși, halate, măști FFP2 și FFP3; de 
asemenea, se vor utiliza șorțuri impermeabile, în cazul în care 
combinezoanele/halatele nu sunt impermeabil.  

Ministrul Sănătății a solicitat managerilor unităților sanitare, dar și 
direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță să aducă la cunoștința 
personalului medical și auxiliar, în mod repetat, procedurile ce trebuie urmate 



în această situație de criză, toate măsurile existente în planul de măsuri, în 
special reglementările privind măsurile de prevenție și utilizarea corectă, în 
funcție de expunere, personalului medical, dar și auxiliar. 

Informarea și instruirea corectă 
a asistenților medicali, precum 
și asigurarea echipamentelor de 
protecție, sunt esențiale în 
această situație. 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. 

Avem nevoie unii de alții! Să ne protejăm reciproc!   
Instrucțiunile pentru populație sunt ușor de reținut și respectat. Doar 

respectându-le fiecare, pot avea un impact direct împotriva răspândirii 
virusului, cât și un impact direct asupra 
sănătății și moralului asistenților 
medicali. 

Îngrijorările cu privire la propria 
stare de sănătate pe care le pot avea și 
asistenții medicali sunt legitime, având în 
vedere că sunt în prima linie a frontului 
de luptă. Toate eforturile asistenților 
medicali, munca și profesionalismul, 
adaptabilitatea rapidă la situații 
excepționale, nu pot să nu ne trezească 
recunoștința, respectul și admirația, 
mulțumirea că sunt acolo pentru fiecare 
dintre noi. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Ca președinte al Ordinului 
Asistenţilor Medicali filiala Argeș 
doresc să evidențiez în primul rând 
implicarea și profesionalismul celor 
5000 de asistenți medicali aflați în 
prima linie a frontului de luptă 
împotriva Covid-19 având fără 
putință de tăgadă un rol esențial. 
Ca asistenți medicali avem 
exercițiul zilnic al 
profesionalismului, al 

responsabilității, al angajamentului, al solidarității. 
Dar astăzi mai mult ca oricând, criza Covid-19, prin care trecem cu toții, 

ne obligă să manifestăm și mai mult angajament, și mai multă 
responsabilitate. Modul excepțional în care vom acționa va arăta tuturor cine 
suntem cu adevărat și va stabili cu siguranță cine vom deveni. 

Anul Internațional al 
Asistenților Medicali îl 
marcăm în linia intâi a unui 
război atipic, scriind o 
pagină valoroasă a istoriei 
profesiei noastre. Dacă ne-a 
fost hărăzită această 
încercare profesională, fiți siguri că nu e întâmplătoare. 
Niciun cuvânt, niciun discurs oricât de celebru ar fi fost, nicio altă acțiune 
gândită de om, nu ar fi putut surpinde atât   de elocvent esența profesiei 
noastre. Căci dacă viața și sănătatea sunt daruri neprețuite, la fel și profesia 
noastră este de neprețuit. 
Suntem cu toții conștienți de dificultatea provocării. Are ceva din altceva ce 
depășește rațiunea noastră. De aceea este imperativ nevoie pentru a putea 
maximiza rezultatele prin cunoștințele și abilitățile noastre profesionale puse 
în slujba pacienților, să cunoaștem în mod corect managementul pacienților 
suspecți sau confirmati cu Covid-19, să cunoaștem cum să ne protejăm la locul 
de muncă, să fim informați din surse oficiale despre Covid-19. 

   SĂ NE ÎNGRIJIM DE CEI CARE ÎNGRIJESC   
       Estera Stămoiu                                                                                 



În acest context, Ordinul 
Asistenților Medicali filiala 
Argeș va publica pe site-ul 
instituției, www.oammr-
arges.ro, tot ce trebuie să știm 
despre Covid-19, resursele 
importante  și relevante 
pentru asistenții medicali. 
Doar cunoscându-ți foarte 
bine inamicul, îl poți învinge! 

În plus, ca în orice alt succes terapeutic, cunoașterea particularităților 
aplicabile, e esențială. 
N-aș putea să inchei fără a sublinia 
că pentru a putea să ne indeplinim 
misiunea profesională fără 
precedent, avem nevoie de 
protejarea noastră, pentru a putea 
proteja și asigura pacienții, pentru a 
garanta și organiza continuitatea 
îngrijirilor în timp real. Ne bazăm pe 
măsuri excepționale de protecție și 
organizare a muncii pentru a evita 
epuizarea extremă și pentru a 
asigura disponibilitatea personalului, inclusiv asigurarea unei rezerve de 

îngrijire.  
Doar prin consolidarea și 

fortificarea curajoaselor trupe 
medicale poate fi câștigat războiul cu 
această pandemie, care ne poate răni, 
dar nu ne poate invinge ! 

Este nevoie să acționăm sinergic, 
astăzi nu este vorba doar despre noi, 
astăzi este vorba despre întraga 
comunitate. 

Când oamenii sunt UNIȚI, pot 
învinge! 

 
 
 



 
 
  

Cad victime. Le numărăm în fiecare 
zi, în orice colț al lumii. Din   nefericire, am 
început să le numărăm tot mai aproape de 
noi. 

Asistenții medicali se află acolo unde 
este nevoie de ei, în linia întâi, acolo unde 
însă, urgența poate trasa linia firavă dintre 
”a fi asistent” și ”a fi pacient”. 

Au trecut deja mule zile de luptă 
împotriva Covid-19. În această scurgere de timp inevitabilul s-a produs, au 
început să cadă victime asistenți medicali. 

Consiliul Internațional al Asistenților Medicali solicită tuturor 
guvernelor să înregistreze cu exactitate numărul asistenților medicali și alți 
lucrători din domeniul sănătății care sunt infectați cu virusul Covid-19. 

Și Organizația Mondială a Sănătății spune că cel puțin 23.000 de angajați 
din sănătate din peste 50 de țări, au fost infectați, dar nu există o centralizare 
sistematică a unor astfel de infecții și nu există o defalcare a numărului de 
asistenți medicali dintre aceștia. 

ICN precizează că această colectare a datelor despre ratele de infecție 
ale asistenților medicali este o parte vitală a înțelegerii și prin urmare, a 
prevenirii și controlului infecțiilor Covid-19. 

În Argeș, evaluarea situației 
asistenților medicali afectați, din 
perspectiva informațiilor oferite de 
colegii noștri, asistenți medicali, ne 
oferă următoarele date.  
Primul val al asistenților medicali 
depistați pozitiv a fost cel de la 
Spitalul Municipal Câmpulung, 
spitalul de suport Covid-19, 

nominalizat în 03.04.2020. 
Un număr de 8 asistenți medicali din secțiile Medicală, Psihiatrie, 

Gastroenterologie au fost diagnosticați pozitiv; sursă de infectare internă, 
perioada 24-30 martie. 

SOLIDARITATEA ȘI UNITATEA, FUNDAMENTALE ÎN 
LUPTA ÎMPOTRIVA COVID-19 

 



Al doilea val este 
cel de la Spitalul Județean 
de Urgență Pitești, un 
număr de 9 asistenți 
medicali din secțiile 
Chirurgie 
cardiovasculară, ORL, 
Neonatologie, Bloc 
operator; Boli infectioase; 
sursa de contaminare 
internă. 

Toți asistenții medicali au fost internați la Spitalul Orășenesc Mioveni, 2 
dintre asistenți fiind deja externați, vindecați. 

Toate datele privind îmbolnăvirea asistenților medicali (unde, cum, 
când) sunt foarte importante, acestea fiind utile pentru identificarea unor 
propuneri, soluții, măsuri de prevenire și limitare a bolii, cât și de creștere a 
siguranței profesionale.  

Ca și cauză de infectare a personalului medical cvasigenerală estimată 
până în prezent, este identificată lipsa echipamentelor de protecție 
corespunzătoare la începutul pandemiei în zone de risc crescut de  
îmbolnăvire. 

Cauzele rămân totuși într-o analiză completă și obiectivată științific, 
într-un context al  noii afecțiuni, care surprinde încă în evoluția ei, în condițiile 
în  care sunt încă multe necunoscute în fizio-patogenia acestei boli, și nu 
numai. 

Dar poate înainte de orice statistici, ar trebui să le spunem colegilor 
noștri, asistenți medicali, ei înșiși pacienți acum, că-i prețuim, că le suntem 
aproape, că înțelegem că nu le este ușor. 

Cred că cel mai bine un asistent medical este înțeles de alt asistent 
medical. 

”Este o experiență pe care cu siguranță nimeni nu și-o dorește. Lupta cu 
tine însuți începe din prima clipă: întrebări, frământări, griji, dor de familie, de 
prieteni, incertitudini, poate și frustrări, sentimente, emoții, dar în același 
timp și lupta pentru ceilalți, pentru convingerile tale, pentru adevăr, pentru 
aceia care poate nu sunt tot atât de puternici. 

La început, asimptomatic fiind, lupta cu boala capătă un caracter 
secundar. Abia după ce rezultatele se mențin pozitive, după 7 zile de 
tratament și încă 10 zile de supraveghere medicală, abia atunci lupta devine 
mai dură. Și așteptarea tot mai grea. 



Și totuși găsești resursele să mergi mai departe, să rămâi optimist, să-ți 
dorești să te întorci pe frontul de luptă și să continui să-ți îndeplinești 
misiunea și angajamentele de asistent medical.” 

Sunt doar câteva cuvinte din mărturia unui asistent medical, pacient. 
În calitatea mea de președinte al Ordinului Asistenților Medicali Argeș, 

sunt alături  de toți asistenții medicali argeșeni și le mulțumesc pentru 
dăruire, devotament, profesionalism. 

Eroii noștri în halate albe sunt și ei vulnerabili, dar  rămân personajele 
principale, cu rol esențial, ale unui scenariu care va intra în istorie. Pandemia 
aceasta Covid-19 reprezintă, probabil, încercarea supremă a profesiei noastre 
și scoate cel mai bine în evidență trăsăturile ei. Omenia și empatia sunt scutul 
cu care asistenții medicali își apără pacienții. 

Este timpul să ne întărim 
în credința că împreună vom 
reuși! 

Solidaritatea și unitatea 
noastră sunt fundamentale în 
această luptă. Și nimeni și 
nimic nu trebuie să ne 
despartă! 

Eroii reușesc 
întotdeauna să învingă! Oricât 
de mari ar fi încercările, eroii 
se ridică deasupra lor. 

Eroii cad..., dar se ridică iar, pentru că există unele războaie care nu te 
doboară, te înalță!  

Cu respect pentru fiecare erou in halat alb, Estera Stămoiu. 
 
 
 
 
 
Virusul nimicitor a făcut deja primele victime 

în rîndul corpului medical din Argeș. Asistenți 
medicali și infirmiere din cele două spitale din 
municipiul Câmpulung au fost lovite de inamic, într-
un război atipic, fără arme, muniție sau strategii, 
însă cu o mare cutezanță, forță interioară, sacrificiu 
de sine, profesionalism din partea personalului 

CÂND EROII CAD VICTIME... 



medical, care a acceptat necondiționat să fie vârful de lance al acestui război. 
Ca reprezentant al asistenților medicali, în calitate de președinte al 

asistenților medicali argeșeni, pentru toți colegii mei răniți la datorie, am 
câteva cuvinte de încurajare: 

Cu atât mai mult acum trebuie să 
rămâneți puternici și curajoși! Nu 
vă descurajați! 
Sunteți prea prețioși pentru noi, cei 
care știm să ne onorăm soldații! 
Vom învinge acest dușman perfid și 
dur! 
Îngrijindu-ne unii pe alții, 
nelăsându-ne în urmă unii pe alții ! 
Rămânând aproape unii de alții ! 

Ghidați de valorile și principiile profesionale și etice care ne unesc, oriunde 
ne-am afla, oricâte deificultăți am întâmpina! 
Nu vă pierdeți credința, speranța, încrederea, răbdarea, vom învinge acest 
dușman doar dacă suntem UNIȚI în același cuget și simțire! 
Eu știu că în fiecare dintre noi este o putere, care ne este hărăzită și vine 
dincolo de noi, puterea de a face bine, de a te pune în slujba celor care au 
nevoie de tine, cu mult curaj, dar cu multă onestitate și modestie. 
Aceasta cred că e cea mai mare putere!  

Iar pentru toți aceia care stau în 
case (și vă mulțumim pentru aceasta) în 
fața televizoarelor, a ecranelor 
telefoanelor, lipiți de monitoarele 
calculatoarelor sau pe rețelele de 
socializare, care ascultați și vedeți lupta 
grea dusă de personalul medical și de 
toți ceilalți camarazi de arme aflați pe 
acest front, am câteva gînduri: 

Dacă doriți să ne ajutați cu adevărat, respectați-ne! 
Ascultați-ne inimile care bat în ritmul frontului de luptă! 
Priviți-ne ochii și înțelegeți-ne grija pe care v-o purtăm! 



Lupta pe care o ducem este pentru toate 
familiile, pentru toți prietenii, pentru toți 
bolnavii, pentru toți pacienții, pentru toți 
seniorii noștri, ei înșiși încercați de războaie. 
Aceasta este SOLIDARITATEA ADEVĂRATĂ!   
Iar dacă doriți să adresați un cuvânt de 
mulțumire eroilor care duc lupta cea mare, 
Ordinul Asistenților Medicali Argeș a inițiat 
campania ”MULȚUMESC DIN INIMĂ!”, 
înlăuntrul căreia fiecare dintre 

dumneavoastră puteți posta pe rețelele de socializarea #multumescdininima. 
Noi, toți asistenții medicali VĂ MULȚUMIM, că ne sunteți alături !  

 
 

 
 

 

 

”Pentru că este foarte important să împărtășim dificultățile, provocările, 
dar și speranțele asistenților medicali aflați în prima linie a luptei împotriva 
COVID-19, Ordinul Asistenților Medicali Argeș dorește să facă auzite gîndurile 
și mărturiile ”eroilor în halate albe” care lucrează în spitalele de suport 
COVID-19 din Argeș. 

Mulțumesc sincer asistenților medicali care au acceptat participarea la 
scrierea filelor acestui ”jurnal de pe frontul de luptă”. Gândurile transmise 
arată curaj și o atitudine de bunăcuviință și bunăcredință uimitoare, care nu 
pot să nu atingă inimile celor care le citesc”, a declarat Estera Stămoiu, 

președintele Ordinului Asistenților Medicali 
Argeș. 

VALENTINA GHIOLD, asistent medical 
principal, Secția ATI, Spitalul Orășenesc 
”Sf. Spiridon” Mioveni:  

”Am decis să fac parte din echipa ATI 
Covid-19 a Spitalului Mioveni pentru că nu am 
dorit să stau deoparte, am dorit să-mi pun 
cunoștințele profesionale în slujba luptei 
împotriva acestui virus. 

MĂRTURII ALE ASISTENȚILOR MEDICALI ARGEȘENI 
DE PE ”FRONTUL DE LUPTĂ” 

 



Lupta pe care o ducem zi de zi, ne rezervă provocări fără precedent pe 
care trebuie să le gestionăm, în timp ce continuăm să luptăm. Impactul fizic și 
psihologic al luptei împotriva Covid-19 nu e ușor de descris. 

Echipamentele de protecție de nivel înalt pe care le purtăm ore întregi, 
abia ne permit să mai respirăm. Și cu toate acestea ne executăm toate 
manevrele și tehnicile de îngrijire la cel mai înalt nivel de competență. 

Comunicarea cu pacientul, foarte importantă de altfel, îmbracă forme 
noi. Este imposibil să mai zâmbim cu mască, vizieră... asa că am învățat să 
zâmbim cu ochii. Ca asistenți, ne înțelegem din priviri, și tot din priviri le 
împărtășim pacienților grija noastră. Nu e deloc simplu. 

Este o luptă grea, cu multe sacrificii, dar cel mai important este scopul 
ei, acela de a ajuta oamenii în suferință și de a încerca să le oferi o șansă la 
viață. Dar pentru mine, ca mamă, cea mai mare luptă a fost atunci când am 
decis să mă duc să-mi revăd copiii. A fost un moment sfâșietor sa-ți vezi copii 
printr-un geam de mașină, să nu poți să-i strângi în brațe, să-i mângâi, să le 
spui cât de mult îi iubești și le simți lipsa, să nu poată sa audă nici măcar 
cuvintele pe care vrei să le spui de frica de a deschide geamul și de a le face 
rău. Am plecat cu lacrimi în ochi, cu sufletul frânt, dar hotărâtă de a avea mai 
multă grijă de mine și de colegii mei și de a ne face datoria cu suflet, deoarece 
acei pacienți pot fi și copiii noștri, sau părinții noștri, sau prietenii noștri, 
oricine.” 

SILVIA ECATERINA LUNGU, 
asistent șef Secția II, Spitalul de 
Pneumoftiziologie Câmpulung: ”Nu 
gândeam că în profesia noastră de 
asistenți medicali să întâlnim un dușman 
așa de puternic și perfid, acest Covid-19, 
care a semănat frică și panică, chiar și în 
rândul nostru, al cadrelor medicale. Noi 
ne-am înarmat cu toate uneltele: 
organizare, protecție, profesionalism, 
răbdare, curaj. Organizând circuitele în secție, stabilind procedurile de 
protecție, primire a pacienților, recoltare, dezinfecție, având echipamente de 
protecție, am scăpat de această frică și am putut să vedem pacienții cu ochii 
plini de bunătate și empatie, să-i liniștim și să le semănăm încredere că oricare 
ar fi rezultatul testului, există speranța vindecării. 

Eu cred că toți pacienții care au trecut prin secția noastră, ne-au simțit 
aproape de ei și de suferința lor, chiar dacă mai mult ne-au auzit decât ne-au 
văzut, și s-au simțit în siguranță.” 



CLAUDIA DEACONESCU, asistent șef Secția I, Spitalul de 
Pneumoftiziologie Câmpulung: ”Ce pot să spun? Prima zi  în combinezon, 
față în față cu pacienții, care ulterior au fost confirmați cu Covid-19. 

Deschizi ușa salonului și ești sufocat de sentimente ... teama pentru 
sănătatea ta, îngrijorare pentru pacientul a cărui față nu o poți desluși prea 
bine prin vizieră. Tragi aer în piept, îți ridici ruga către Dumnezeu și realizezi 
că tu ești singura speranță a acestui om. Simțeam cum îmi tremură vocea, dar 
am reușit sa întrețin un dialog, să recoltez probe și să-i redau pacientului 
încrederea în el și în noi. 

Trebuie să-i tratăm cu sufletul, este recomandarea mea, pentru ca se 
simt singuri și abandonați, speriați de combinezoane și viziere. 

Da ... cu ideea de a trata Covid-19 m-am obișnuit, acum avem și 
echipamente, dar cu ideea izolării, nu. E foarte greu să stai singur, să nu poți 
ieși din casă, să nu-ți vezi copilul și să te gândești în tot acest timp:  Oare m-am 
infectat și eu? Dar nu mi am pierdut credința si speranța, iar asta te ajută să 
reușești, să mergi mai departe, să fii profesionist, să câștigi bătălia!” 

VASILE EȘANU, asistent medicali 
principal, secția Boli infecto-
contagioase, Spitalul Municipal 
Câmpulung: ”Este mai mult decât dificil. 
Doar cine lucrează efectiv într-o asemenea 
secție poate înțelege dimensiunea reală a 
îngrijirilor. Deși avem exercițiul îngrijiriir 
bolnavilor infecto-contagioși, în cazul 
Coronavirusului limitele contagiozității 
depășesc limitele cunoscute de noi până 

acum. 
De aceea, protecția noastră la cel mai înalt nivel este obligatorie pentru 

că orice mică ”eroare” ne poate pune în pericol sănătatea, atât a noastră, cât și 
a celor de lângă noi. 

După 12 ore de lucru, după ce mă dezechipez, mă dezinfectez, pot spune 
că nu mai miros a om, că miros a dezinfectant. 

Îngrijirea pacienților cu COVID-19 comportă două laturi principale: 
mijloacele prin care se asigură îngrijirea pacienților în cele mai bune condiții, 
concomitent cu acordarea îngrijirilor de cea mai înaltă calitate și modul prin 
care ne protejăm pe noi înșine și pe colegii noștri. 

Este o responsabilitate majoră a fiecăruia să aplicăm toate măsurile de 
prevenire și limitare a răspândirii bolii. 



Ca orice suferință, Covid-19, pentru cei mai mulți, rupe un echilibru 
între el și mediul său social, familial! Produce temeri, întrebări, stabilește niște 
raporturi speciale între noi, puși în fața întrebărilor, la care uneori chiar și tu 
greu găsești un răspuns. 

Îngrijirea pacientului este un proces complex, pe care nu-l poți reduce la 
câteva cuvinte, are o încărcătură emoțională puternică, dar în același timp, cu 
fiecare pacient vindecat, îți crește încrederea și speranța că împreună, vom 
învinge!” 

 
 
 
 
 
 

 
Continuăm cu noi file de jurnal, în care 
sunt așternute mărturii ale asistenților 
medicali din centrele  rezidențiale 
pentru copii și adulți, cu și fără 
dizabilități, din cadrul DGASPC Argeș. 
Nu voi conteni să le mulțumesc colegilor 
noștri pentru sinceritatea, umanitatea, 
tenacitatea și emoția cu care își 
înnobilează actul medical de îngrijire. ”, 

a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș. 
Parafrazând sintagma ”Situațiile excepționale, impun măsuri excepționale”, 
pot să afirm cu certitudine, că asistenții medicali, împreună cu tot personalul 
medical, înfruntă cu profesionalism, demnitate și spirit de sacrificiu un 
dușman necunoscut, nemaiîntâlnit. Nu sunt cuvinte mari, dacă ne gândim că 
personalul medical a plătit tribut cu viața în această luptă crîncenă. 
EUGENIA SIMA, asistent medical CSCD 
Câmpulung:  

”Autoizolare la locul de muncă, situație 
pe care nu am mai trăit-o niciodată în profesia 
noastră. În conformitate cu ordonanță militară 
8/09.04.2020, am petrecut 14 zile la locul de 
muncă în izolare preventivă, ca toți angajații 
din centrele rezidențiale pentru adulți și copii, 
cu sau fără dizabilități din cadrul DGASPC-

ASISTENȚII MEDICALI ARGEȘENI 
PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA COPIILOR ȘI SENIORILOR DIN CENTRELE 

REZIDENȚIALE ALE DGASPC ARGEȘ 
 



urilor subordonate ANDPDCA. În această perioadă am reușit să consolidăm 
relațiile stabilite anterior între colege, dar și între noi și beneficiari, care la 
început nu credeau că vom locui cu ei în centru, timp de două săptămâni. În 
această perioadă unică în cariera mea de 40 de ani, nu am avut legatură cu 
persoane din exterior. Am reușit sa creăm imaginea unei familii lărgite în care 
fiecare persoană este foarte importantă. 

Prin activitatea colectivă am reușit sa transmitem beneficiarilor noștri 
mesajul cel mai important: "Este mai bine să previn, decât să vindeci", mai ales 
în această perioadă de pandemie cu acest virus nou, pentru care nu avem nici 
tratament specific și nici vaccin. Cea mai mare satisfacție a noastră a fost 
faptul că cei "mici" au fost foarte înțelegători și au respectat toate sfaturile 
primite. Acești minunați copii fac parte din viața noastră, au nevoi pe care le 
putem afla numai cu îngăduință, răbdare, înțelegere și împreună putem să le 
rezolvăm. Fără afecțiune, înțelegere și devotament nu putem să îi ajutăm să 
depășească momentele grele din viața lor și nu putem ajunge la sufletele lor, 
care sunt pline de întrebări. 

În această perioadă am primit și noi încurajări din partea lor, ca 
împreună, cu încredere, curaj și credință să depășim toate obstacolele și 
dificultățile. Încă de la început, am fost susținute de conducerea unității și a 
DGASPC Argeș, care ne-au fost permanent alături și ne-au dat concursul în 
rezolvarea tuturor problemelor apărute. 

Rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine peste aceasta 
perioadă unică prin dificultatea ei, și mai ales, care ne dorim să fie irepetabilă.  

MIHAELA OPREA, asistent medical CIA Pitești:   
”Beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență Pitești 
sunt persoane adulte cu handicap, ale căror vârste 
sunt cuprinse între 18 și 95 de ani, persoane fragile 
nu doar din punct de vedere al sănătății, cât și 
emoțional. 

Având organizată activitatea cu o perioadă de 
14 zile de izolare preventivă la locul de muncă, fără 
acces a persoanelor din exterior, urmată ciclic de o 
perioadă de izolare la domiciliu de 14 zile, la intrarea 
în cele 14 zile de izolare la locul de muncă tot 
personalul a fost testat pentru detecția COVID-19 cu 

teste PCR, care toate au fost negative. Nemărginita bucurie am împărtășit-o cu 
beneficiarii, deoarece acesta este scopul nostru, să ducem la îndeplinirea 
misiunea profesională și umană pe care ne-am asumat-o, de a fi sănătoși cu 
toții. 



Asistenții medicali 
care îngrijesc persoane cu 
dizabilități sunt, în afară 
de profesioniști, și 
”mame” pentru copiii 
abandonați și ”fiice” 
pentru bătrânii centrelor. 
Aici, latura umană și cea 
emoțională depășește 
uneori latura profesională, 
nu pentru că nu am fi mai 
întâi de toate 
profesioniști, ci pentru că 
suntem oameni și avem 
sentimente, trăiri, emoții. 
Pentru toate acestea și tot 
ce însemnăm noi, fiecare 
în felul nostru, le 
împărtășim cu ei, cu marea noastră familie de ”copii, părinți și bunici”. Spun 
familie, pentru că, da, în cei 25 de ani de profesia în Centrul în care lucrez, am 
împărțit totul, exact ca într-o familie mare, numeroasă și cu nevoi speciale. 

Nu pot exprima în cuvinte ce simt atunci când ”un copil” sau un ”bunic” 
mă roagă să-i ofer un pahar cu apă sau să-l așez mai confortabil în fotoliul 
rulant. Și exemplele ar putea continua.  

Noi, cadrele medicale, suntem colacul lor de salvare, sursa lor de 
optimism, iar asta se vede de câteva ori pe zi în ochii lor și se simte în sufletul 
nostru și în tot ceea ce însemnăm noi ca și oameni. 

Acești oameni cu nevoi speciale, ai noștri, ai tuturor, ai societății din 
care toți facem parte, au nevoi pe care le putem identifica cu aplecare și 
blândețe și le putem îndeplini cu profesionalism și dedicare.  

Când ne aflăm în fața lor, nu putem decât să ne ridicăm inimile și 
gândurile spre cer și să-i mulțumim lui Dumnezeu că a creat ”îngeri” pentru 
acești oameni. 

Acum mai mult ca oricând, în această perioadă dificilă de pandemie 
pentru întreaga lume, dar mai ales pentru lumea ”halatelor albe”, conviețuirea 
sub același acoperiș cu beneficiarii noștri face să se consolideze legătura 
dintre noi și să ne dea încredere și curaj că vom depăși cu bine toate 
provocările, toate obstacolele, toate dificultățile. 

Dumnezeu să ne ajute tuturor!” 



 
 
 
 
 

 
Preşedintele României, 
Klaus Iohannis:   

„Vreau să mulţumesc şi 
să apreciez munca celor din 
prima linie în lupta cu 
această epidemie – medicii, 
personalul medical, 
personalul care ajută în 
spitale şi în alte unităţi 
medicale.  

Astăzi, în mod special, felicitări asistenţilor medicali, fiindcă este Ziua 
lor Internaţională”. 
Prim ministrul României, Ludovic 
Orban: 

"Ziua de 12 mai este dedicată 
în fiecare an asistenţilor medicali din 
întreaga lume, a căror muncă merită 
din plin aprecierea şi respectul 
nostru. Mai ales anul acesta, am 
văzut cu toţii efortul, implicarea, 
curajul, profesionalismul şi chiar 
suferinţa lor în prima linie a luptei 
împotriva noului coronavirus, alături de medici şi de celelalte categorii de 
personal medical.  

Este o muncă indispensabilă, dar expusă de multe ori unor riscuri chiar 
pentru sănătatea lor, aşa cum se întâmplă acum, în timp de pandemie. 
          Mai mult însă, a fi asistent medical înseamnă să iubeşti oamenii, să 
empatizezi cu suferinţa lor, să lupţi pentru sănătatea şi pentru viaţa lor, până 
la ultima redută.  

Au fost numeroşi asistenţi medicali din întreaga lume care au devenit ei 
înşişi victime ale pandemiei, am avut cazuri inclusiv în România, şi ne 
exprimăm profundul regret pentru aceasta.  

12 MAI 2020 – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ASISTENTULUI MEDICAL 

MESAJE DE FELICITARE TRANSMISE DE PERSONALITĂȚI  

 

 



          În sprijinul activităţii esenţiale pe care o desfăşoară această categorie 
profesională din România, am făcut de la nivel guvernamental toate eforturile 
pentru asigurarea echipamentelor de protecţie necesare, dar şi pentru a oferi 
suport financiar suplimentar pentru cei implicaţi direct în activităţile legate de 
combaterea coronavirusului.  
Vă mulţumim, vă apreciem şi vă susţinem!".  

 
Președintele OAMGMAMR, Mircea 
Timofte :  
,,Stimați colegi!  
Sărbătorim o zi extrem de specială 
într-un an dedicat internațional 
celebrării rolului vital al asistentului 
medical și moașei pentru sănătatea 
globală.  
Pandemia globală a pus profesia 
noastră în lumina reflectoarelor într-

o manieră greu de anticipat, iar dumneavoastră, dragi colegi, ați onorat-o cu 
demnitate, curaj, dăruire și compasiune.  

Vă mulțumim pentru puterea și priceperea voastră , pentru că îngrijiți 
copiii, părinții și bunicii chiar dacă sunteți apăsați de grija siguranței 
propriilor familii. 

Vă împărtășim cea mai adâncă prețuire și cel mai sincer respect.  
La multi ani!”. 

Howard Cotton, CEO al Consiliului 
Internațional al Asistenților 
Medicali: 

,,În numele președintelui ICN, 
Annette Kennedy, și al întregului 
Consiliu, vreau să vă mulțumesc vouă, 
asistenților medicali din România, 
pentru tot ceea ce faceți în sprijinul și 
îngrijirea celor cu Covid 19.  
Știm că lucrați sub presiune uluitoare, 
dar faceți ce ați făcut mereu: acționați și dați întâietate celorlalți. ICN 
colaborează strâns cu OMS pentru a vă sfătui ți a vă îndruma.  

Știm că este o problemă reală cu lipsa echipamentului de protecție 
personală.  



Le-am scris producătorilor, leaderilor mondiali, leaderilor G20, am 
solicitat guvernelor să crească stocurile și distribuirea de PPE.  

Siguranța și protecția voastră sunt la fel de importante ca a celor pe care 
îi îngrijiți. Este Anul Asistentului Medical și al Moașei.  

Nu așa îl planificasem, dar prin munca voastră zilnică, prin practica 
voastră, demonstrați în cel mai convingător mod, că e nevoie de susținere și 
investiție în asistenții medicali, nu doar pentru sănătatea celor din România 
sau Europa, ci din întreaga lume, dacă vrem să îmbunătățim sănătatea tuturor.           
Vă mulțumesc încă o dată! Suntem solidari cu voi, aveți grijă de voi, aveți grijă 
unul de celălalt și nu uitați că nu sunteți singuri!”. 

Diana  Loreta Păun - Consilier 
Prezidențial Departamentul Sănătate 
Publică 

,,Ziua de 12 mai, ca și întregul  an 
2020, este dedicată activității asistentului 
medical și constituie un bun prilej pentru a 
ne arăta aprecierea față de această nobilă 
profesie.  

Rolul asistentului medical este 
hotărâtor în fiecare verigă a lanțului de 

îngrijiri, de la prevenție și educație pentru sănătate până la tratament și 
acoperire universală cu servicii de sănătate.  

În aceste zile de cumpănă pe care le traversăm, asistenții medicali, ca de 
altfel întregul personal medical, au un rol deosebit în lupta împotriva 
epidemiei Covid, iar efortul este unul supraomenesc.  

De aceea, permiteți-mi să transmit, în numele Președintelui României, 
toată cinstea și prețuirea pentru asistenții medicali, pentru devotamentul, 
profesionalismul, dar, mai ales, pentru pricepera cu care au grijă de sănătatea 
noastră, a tuturor.  La multi ani!”. 
Cristian Bușoi – președinte al Comisiei de 
Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul 
European, membru al Comisiei de Sănătate și 
Mediu din Parlamentul European 

,,Astăzi, sărbătorim Ziua Asistentului Medical 
într-un moment mai dificil ca oricând, într-un 
moment în care asistenții medicali  din România, 
din Uniunea Europeană și din întreaga lume sunt în 
prima linie, alături de medici și alături de celălalt 



personal medical, pentru a lupta împotriva flagelului care se cheamă Covid 19.  
Este un moment în care, mai mult decât oricând, trebuie să ne gândim cu 
recunoștință la toți cei care fac această meserie, toți cei care trudesc zi și 
noapte pentru pacienți, cei care fac toate eforturile pentru ca cetățenii acestei 
țări, cetățenii întregii lumi să se simtă mai bine, să se vindece, să treacă peste 
încercările grele pe care orice boală le ridică în fața omului.  Va fi încă o luptă 
pentru o perioadă de timp. Cred însă că, în final, sistemul medical va câștiga și 
această luptă, va reuși să găsească nu doar un tratament, ci și un vaccin care, 
pe viitor, să ne protejeze de acest flagel, de coronavirus. Trebuie să înțelegem 
că avem nevoie să acordăm mai multă atenție sistemelor de sănătate, atât în 
Uniunea Europeană cât și în România. În calitate de președinte al Comisiei de 
Industrie, Cercetare și Energie din  Parlamentul European, dar și de membru 
al Comisiei de Sănătate și Mediu din Parlamentul European,  voi continua să 
militez, și am văzut foarte multă deschidere la toți oficialii europeni, ca în 
perioada următoare investiții importante să meargă către sănătate. Către 
cercetarea în sănătate, dar și către investiții în infrastructura de sănătate din 
Uniunea Europeană și, în mod special, din România. Spitale noi, dotări noi 
pentru spitalele existente, cabinete medicale, în paralel cu o continuare a 
creșterii salarizării personalului medical pentru că avem nevoie de un 
personal medical bine salarizat care să nu aibă grija zilei de mâine, ci să își 
poată face meseria și vocația în condiții decente. De Ziua Asistentului Medical 
urez la mulți ani, multă putere de muncă, multă sănătate, multă inspirație 
tuturor asistenților medicali din România și din Uniunea Europeană. Vă 
multumesc!”. 

Conf. Univ. Dr. Florin Buicu, 
președinte Comisia de Sănătate și 
Familie din Camera Deputaților 
,,Stimate colege și stimați colegi! Dragi 
eroi! Sunteți eroi pentru că vă asumați 
linia întâi, pe ambulanțe, în direcțiile 
de sănătate public, în spitale, în 
cabinetele medicilor de familie, în 
unitățile de primiri urgențe, în 
cabinetele medicilor școlari, în 

centrele de îngrijire a vârstnicilor sau în centrele de diagnostic imagistic sau 
de laborator. Munca dumneavoastră  este importantă pentru familia fiecăruia, 
pentru fiecare pacient, pentru întreaga comunitate și pentru întreaga 
societate. 



O societate care, din păcate, nu vă recunoaște întotdeauna și la 
adevărata valoare meritele. Sunt onorat, în calitate de medic, de asistent 
medical, dar și de președinte al Comisiei de sănătate și familie din Camera 
Deputaților să vă transmit recunoștința și respectul societății,  mai ales acum 
când sunteți armata în alb care luptați împotriva unor inamici nevăzuți care 
produc boală și moarte. În fiecare zi trebuie să fie Ziua Asistentului Medical 
pentru că în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare minut, cineva are nevoie de 
dumneavoastră, de pregătirea profesională, de empatia și de îngrijirea 
dumneavoastră. Pentru toate acestea sunteți cei mai importanți. Vă dorim 
tuturor sănătate și bucurii. La mulți ani familiilor dumneavoastră și 
dumneavoastră! Vă mulțumesc!”. 
 Andrei Gerea, deputat de Argeș:  

,,Astăzi, 12 mai, este Ziua 
InternaționaIă  a Asistentului Medical. 
Și, poate nu tocmai mulți știu, dar 
Organizația Mondială a Sănătății a 
declarat întregul an Anul Asistentului 
Medical și al Moașei. Știu că mulți 
preferă să transmită cuvinte de 
elogiere cu ocazia unor astfel de 
momente. Eu vreau doar să le mulțumesc acestor oameni care, alături de 
colegii lor din corpul medical, se confruntă zi de zi cu pericole din ce în ce mai 
complexe, care încearcă, zi de zi, să ne salveze viața. 
Sistemul medical românesc are multe lacune, însă nimeni nu poate să nege că 
are și specialiști de marcă. Cu acești oameni se poate începe o reformă 
profundă, adevărată, în sistemul medical. Inclusiv pentru asistenții medicali 
sunt multe de făcut, pornind inclusiv de la modul în care se poate ajunge să 
practici această meserie. 
Vom avea, poate, timp să discutăm și aceste aspecte. 
Deocamdată, le urez tuturor multă sănătate!”. 

Președintele Consiliului 
Județean Argeș, dr. Dan Manu 
“Astăzi, 12 mai, marcăm Ziua 
Internațională a Asistenților 
Medicali. Cu acest prilej, mai ales 
in̂ calitate de medic, doresc să 
subliniez rolul important pe care 
asistentul il̂ are in̂ echipa medicală 
și in̂ procesul de in̂grijire al 



pacienților. În timp ce medicul il̂ vindecă pe bolnav, asistentul se îngrijește de 
el, il̂ in̂curajează și il̂ ocrotește, iar acest lucru necesită multă toleranță, 
empatie, flexibilitate și răbdare. Avem asistenți medicali profesioniști, bine 
pregătiți și aproape de pacienții noștri, iar acest lucru s-a remarcat mai ales in̂ 
această perioadă grea pe care o traversăm cu toții. Pentru dăruirea și 
devotamentul cu care iș̂i exercită meseria, la ceas aniversar, doresc să îmi 
exprim respectul și aprecierea față de activitatea asistenților medicali.  

Vă doresc putere de muncă, realizări profesionale și multă sănătate! 
Felicitări pentru eforturile depuse in̂ această perioadă in̂ care ați dovedit că 
serviciile medicale pot fi oferite pacienților in̂ mod profesionist numai in̂ 
echipă. Vă in̂curajez să trecem cu bine peste aceste momente grele. Deși in̂ 
acest an nu poate fi sărbătorită așa cum se cuvine Ziua Asistenților Medicali, 
am speranța că, in̂ curând, ne vom revedea voioși și sănătoși datorită vouă.” 
Prefectul Emanuel Soare, Instituția 
Prefectului Argeș “Astăzi sărbătorim 
asistenții medicali, prilej cu care doresc să 
îmi exprim respectul față de activitatea 
tuturor cadrelor medicale, medici, asistenți 
medicali, infirmieri, pentru efortul depus și 
pentru dedicare. Astăzi, mai mult ca 
oricând, asistentul medical are un rol 
deosebit de important în procesul de 
îngrijire al pacienților, în condițiile în care 
ne confruntăm cu o pandemie care a afectat foarte mulți oameni. La mulți ani 
asistenților medicali!”. 

Ion Georgescu, Primar Oraș 
Mioveni: ,,Astăzi sărbătorim Ziua 
Internațională a Asistentului Medical, 
prilej cu care doresc să îmi exprim 
respectul față de activitatea tuturor 
cadrelor medicale de la Spitalul 
Orășenesc Mioveni, Policlinica 
Mioveni, cabinetele medicale 
individuale, ori școlare, fie că ne 
referim la medici, asistenți medicali, 
infirmieri sau alte categorii, pentru 

efortul depus în asigurarea asistenței medicale. 
Ca și medicii, și asistenții medicali sunt în prezent implicați în lupta cu 

noul coronavirus, fiind expuși riscului de a se îmbolnăvi ei înșiși în încercarea 



de a salva vieți. Se cuvine, așadar, să le mulțumim pentru strădanie și 
implicare și să îndreptăm un gând pios către cei care au fost răpuși de noul 
virus în timp ce își făceau datoria! 

Asistentul are un rolul important în echipa medicală și în procesul de 
îngrijire al pacienților, dar și în cel de consiliere și informare a acestuia. 
Asistenții medicali răspund nevoilor de sănătate ale oamenilor din toate 
mediile și pe toată durata vieții, astfel că avem nevoie de asistenți medicali 
profesioniști, bine pregătiți și aproape de pacienții noștri. 

Asistenții medicali din România au un rol vital și incontestabil în 
dinamica contextelor sociale în care profesează. Investiția în educația 
profesională continuă este ingredientul cheie care va aduce schimbări reale, 
atât asupra profesiei, cât și a impactului și modalității în care aceasta este 
percepută la nivelul societății. La mulți ani și multă sănătate, tuturor 
asistenților medicali!”. 
Leonard Sorin Bărăscu, președinte Federația 
SANITAS din România 
        ,,12 mai Ziua Internațională a Asistentului 
Medical. 2020 Anul Asistenților Medicali, anul 
unei profesii care este într-o continuă schimbare, 
un an în care ne propunem să găsim noi soluții 
pentru independență și să facem mai bine ceea ce 
ne-am propus. 
          Asistenții medicali sunt coloana vertebrală a 
oricărui sistem de sănătate, asistentul medical 
este pansament pentru sufletul omului în 
suferință, asistentul medical are una dintre cele 
mai diverse și complexe profesii respectate din domeniul sănătății. Asistenții 
medicali sunt cei care tot timpul se pregătesc în facultăți de renume pentru a 
conferi un rol incontestabil în echipa medicală și a spune cu adevărat prin 
ceea ce fac cine sunt.  

Pentru toate acestea, astăzi, personal, dar și în numele Federației 
Sanitas doresc tuturor colegilor mei asistenți medicali, de ziua lor, un sincer 
La multi ani!”. 

 
 

 
 

 
 



 
 
Deși aflați într-un context în care distanțarea socială este o măsură 

benefică de limitare a răspândirii virusului, dar în care apropierea afectivă 
devine cel mai bun liant al comuniunii interpersonale și profesionale, Ordinul 
Asistenților Medicali Argeș, păstrând tradiția Conferinței ”Zilelor Asistentului 
Medical Argeșean” a organizat conferința în acest an respectând condițiile 
”stării de urgență”, adaptându-se măsurilor impuse. ”Agenda” evenimentului a 
avut un conținut ”altfel”, cuprinzând de această dată mesajele membrilor 
Consiliului Județean al filialei, reprezentanți ai asistenților medicali din 
unitățile sanitare argeșene. Și astfel, citindu-le cuvintele, pot fi descoperite 
minunatele inimi ale asistenților medicali argeșeni, dincolo de orice 
manifestări științifice. 

Estera Stămoiu, 
Președinte Ordinul 
Asistenților Medicali 
Argeș 
”De la declanșarea 
pandemiei, asistenții 
medicali au fost 
considerați, la unison, 
”soldați pe câmpul de 
luptă”, ”eroii în halate 
albe din tranșeele pentru 
sănătate”.  
Parafrazând un dicton 
latin des folosit ca motto 

în armată, ”SEMPER FIDELIS”, am convingerea că asistenții medicali rămân 
loiali și devotați profesiei și pacienților, își respectă promisiunea de „a nu lăsa 
pe nimeni în urmă”.  
Prin tot ceea ce fac în fiecare zi, cu profesionalism, pasiune și bunăcredință, 
oricare ar fi obstacolele care le apar și oricât de dificile ar fi situațiile pe care 
sunt nevoiți să le înfrunte, asistenții medicali, cel mai mare grup ocupațional 
din domeniul sanitar, se dedică celui mai nobil ideal: PROTEJAREA SĂNĂTĂȚII 
APROAPELUI!  

Am încredere că toate încercările ne fac mai buni, mai puternici!  
Așa cum spunea Confucius: “Cea mai mare glorie nu o dobândeşti atunci 

când nu eşti doborât niciodată, ci atunci când te ridici după ce ai căzut”. 
VĂ MULȚUMESC DIN INIMĂ PENTRU CURAJ ȘI SOLIDARITATE!” 

 
ZILELE ASISTENTULUI MEDICAL ARGEȘEAN, O SĂRBĂTOARE ”ALTFEL”  

 



Neli Homeghiu, Spitalul de Pediatrie Pitești 
”Spitalul de Pediatrie Pitești, stabilit ca 

spital care tratează copiii diagnosticați cu 
COVID-19, și-a organizat activitatea astfel încât 
să răspundă cât mai bine acestei provocări. 

În acest sens, a dotat cu echipamente 
Compartimentul de Primiri Urgențe, a 
organizat o secție pentru sugari și una pentru 
copii mari, iar la etajul 7 a fost organizată 
secția de boli infecto-contagioase copii, 
celelalte secții ale spitalului urmând să 
îngrijească pacienții cu alte afecțiuni. 

Dar toată activitatea spitalului este 
susținută de oameni: medici, asistenți medicali, 
infirmiere, îngrijitoare, brancardieri și tot 
personalul administrativ. Când descrii, la rece, 
pare atât de simplu, atât de firesc, atât de 
normal.  

Când însă trăiești zilnic, începând de la UPU, totul este în realitate altfel. 
Începi ziua cu emoție, dar și teamă, trebuie să gestionezi corect riscul de 
îmbolnăvire, toate manevrele și tehnicile de îngrijire a micuților, trebuie să fie 
corect executate, nicio eroare nu trebuie să se strecoare, iar sfârșitul zilei, 
când pleci spre casă, trebuie să ai siguranța  că rămâi protectorul sănătății 
familiei tale. Grija și atenția asistenților trebuie să fie permanentă și sporită, 
mai ales în situațiile în care pacienții, din teamă sau din alte considerente, nu 
declară în mod corect istoricul simptomtologiei sau îl declară tardiv, 
supunând astfel personalul medical unui risc suplimentar.  

Și poate că, cel mai mare disconfort în toată această perioadă este 
purtarea echipamentului de protecție timp de 12 ore pe zi, un echipament 
care pur și simplu, te lasă fără respirație. 

Fiecare asistent medical, pe frontul de luptă cu această pandemie, a 
sacrificat ceva, înțelegând că are vocația de erou prin însăși profesia pe care o 
fac. 

Felicitări asistenți medicali, eroi cunoscuți sau necunoscuți, pe frontul 
pandemiei ! 

La mulți ani, dragi EROI, de ziua noastră !” 
 
 



Ioan Dumitrașcu, Spitalul Municipal Curtea de 
Argeș 
”Niciodată nu îți dai seama cât de puternic ești 
până realizezi că nu ai altă opțiune și că puterea ta 
le dă curaj și celorlalți care depind de tine! 
Aceasta este povestea zilnică a personalului 
medical din linia întâi care luptă cu coronavirusul. 
Suntem alături de ei și curajul lor ne inspiră zi de 
zi!  
Sunt câteva gânduri ale asistenților medicali din 
Spitalul Municipal Curtea de Argeș, pe care le 
transmitem colegilor noștri, aflați în bătălie.  
Investiția în asistenții medicali este esențială 
pentru îmbunătățirea sănătății la nivel global. 
Tradițional, Ziua Internațională a Asistentului 

Medical se celebrează pe 12 Mai. Anul acesta, în Anul Internațional al 
Asistentului Medical și Moașei, 12 Mai este prilej de a mulțumi asistenților 
medicali pentru devotament, pentru curajul de a-și asuma riscuri în condiții 
foarte grele, pentru spiritul de sacrificiu. SUNTEȚI ADEVĂRAȚI EROI! DOAR 
ÎMPREUNĂ VOM REUȘI! 

Fruntea sus! Nimic nu ne poate învinge! Momentele dificile să le lăsăm 
în urmă, să privim spre viitor. Când zâmbiți, străluciți din interior și oamenii 
își pot regăsi zâmbetul. Din acest motiv merită să zâmbiți cât mai mult. Chiar 
și dacă o faceți doar cu privirea.   

Mulțumesc pentru că existați! Și datorită vouă, sănătatea argeșenilor 
este mai bună. 

Cele mai bune și frumoase lucruri din viață nu pot fi văzute, nici atinse, 
doar simțite din inimă. La mulți ani!” 
Mihaela Mircea, Cabinet medical școlar, DAS 
Pitești 

”Și noi, asistenții medicali din cabinetele 
medicale școlare, am fost pe baricadele luptei cu 
noul coronavirus, fiind puntea de legătură între 
persoanele care s-au întors acasă din străinătate 
și DSP Argeș.  

”Bună ziua, vă sun de la DSP Argeș!” Astfel 
începea o zi de muncă, pentru mine și colegii mei.  

Timp de o lună, am fost una din vocile care 
au sunat pe cei care intrau în țară în baza 



declarațiilor primite din vamă. Am întocmit fișe de evidență cu date personale, 
numărul contacților, medicul de familie, data intrării în țară, țara de unde vine, 
date pe care apoi le depuneam la serviciul epidemiologie pentru a fi introduse 
în baza de date. Au fost și cazuri când numerele de telefon nu erau valide și 
atunci luam legătura cu primăriile de domiciliu sau după caz, cu secțiile de 
poliție pentru a fi verificați. 

Asta a durat cam o lună, după care am început să sunăm zilnic 
persoanele carantinate în locațiile hoteliere. Îi întrebam dacă au probleme 
medicale, dacă au vreun simptom, febră, tuse, notând totul in fișe. În fiecare zi 
apăreau noi ordonanțe, noi reglementări, prin care se anulau unele pe cealalte. 
De exemplu, azi, șoferii de tir se izolau, ca mâine să nu se mai izoleze și  
trebuia să le explicăm oamenilor, cu răbdare și calm, că acestea sunt 
dispozițiile legale și dacă pleacă din izolare ei sunt cei care vor suporta 
consecințele! 

LA MULȚI ANI, DRAGI COLEGI!”    
Vasile Eșanu, Spitalul Municipal Câmpulung 
”Spitalul Municipal Câmpulung, nominalizat în 
03.04 spital suport COVID-19. Mobilizare generală 
a asistenților medicali, în timp record și pregătire 
contracronometru pentru ”războiul” zilelor 
noastre, 
Războiul? Ceva ce s-a întâmplat cândva sau ce se-
ntâmplă altundeva, dar care ACUM, în mod 
neașteptat, ni se întâmplă nouă! 
Secția de Boli infecțioase devine rapid o 
”fortăreață” cu zone și trasee bine determinate, cu 
reguli și proceduri obligatorii, care-ncepe lupta 
pentru sănătatea bolnavilor COVID. 

 Echipa de asistenți medicali infecționiști, cu un exercițiu, antrenament 
în fața virușilor, își învinge mai ușor temerile, chiar se-mbărbătează în fața 
”noului virus”, anticipându-i capitularea în fața imunității colective a 
infecționiștilor. 
 Dincolo dar, misiunea profesională n-a fost deloc ușoară. Dând dovadă 
de-o rezistență inimaginabilă, într-un ritm de 12/24, neobosit, asistenții 
medicali acordă îngrijiri bolnavilor COVID și reușesc în cele mai multe cazuri 
să le restabilească sănătatea, alături de ceilalți membri ai echipei medicale. O 
veste a căzut ca un trăznet peste atmosfera oricum încărcată de război, și 
anume aceea că 16 cadre medicale din spital au fost infectate. Din acea zi, a 
mai început o luptă, cea de susținere, de încurajare a colegilor răniți la datorie. 



Desigur, nu doar asistenții medicali din secția de Boli infecțioase luptă... Ea 
este doar o parte a armatei din spital, cu o contribuție directă, incontestabilă, 
neobosită în această bătălie. 

De ziua noastră, le mulțumesc tuturor colegilor pentru devotament, 
profesionalism, curaj, spirit de luptă și sacrificiu. 

Am încrederea că noi, asistenții medicali, VOM FI ÎNTOTDEAUNA LA 
DATORIE. Ce trăim astăzi, ne învață și arată tuturor că asistenții medicali sunt 
capabili de cele mai mărețe lucruri. Chiar și în cele mai grele încercări. 

La mulți ani, tuturor!” 
Aura Rizescu, Spitalul Orășenesc ”Sf. 
Spiridon” Mioveni 

”Nu cred că cineva știa exact către ce se 
îndreaptă atunci când a plecat de acasă, lăsîndu-
și copiii, părinții, soții, prietenii, dar un lucru era 
sigur, plecau pentru a face ce știau mai bine, 
pentru ce fuseseră  pregătiți și intruiți să facă, 
ceea ce au făcut mereu, și anume, să îngrijească, 
să dăruiască speranță, încredere, zâmbete, unor 
oameni în suferință. Deși nu sunt în prima linie 
alături de colegii mei, nu am încetat o clipă să le 
ofer ajutorul (pe cât a fost posibil) din afară, sa 
mă gândesc la ei, să-i susțin emoțional și, în 
fiecare seară, să îndrept o rugăciune pentru 
oamenii deveniți peste noapte ajutoarele lui 
Dumnezeu. 

Echipați în combinezoane incomode, cu privirea încețoșată de propria 
respirație, cu mâinile acoperite de straturi de mănuși, cu pielea iritată de la 
dezinfectanți, cu fețele brăzdate de ochelarii de protecție, ei reușesc să-și facă 
treaba cu profesionalism și empatie. Le este foarte greu departe de cei dragi 
lor, dar și mai greu le este când văd sub propriile priviri cum viața se sfârșește 
pentru pacienții grav bolnavi, Dar sunt plini de sentimente de bucurie atunci 
când reușesc să câștige lupta cu inamicul nevăzut și un pacient este declarat 
vindecat. Dacă aș sintetiza părerile colegilor mei, eu  nu i-aș numi doar 
”soldați în linia întâi”, pentru că ei nu doar luptă să distrugă inamicul, ei luptă 
să salveze ceea ce rămâne în urma trecerii lui, bucățica de sănătate, pe care 
asemeni unor olari, o remodelează, astfel încât să se poată adapta la noua 
viață primită în dar, ca a doua șansă.  

Acești oameni cu mâini de fier, rezistență de oțel, cunoștințe temeinice, 
dar suflete calde și binevoitoare, se numesc ASISTENȚI MEDICALI, iar eu sunt 



mândră că le sunt colegă, că sunt membru al celei mai mari familii din 
sănătate.” 

Mihaela Oprea, CIA PITEȘTI, DGASCP Argeș 
”12 MAI, Ziua Internațională a Asistentului 
Medical, sărbătorită anul acesta, în Anul 
Internațional al Asistentului Medical și Moașei, 
într-un mod inedit, printr-o experiență unică, îmi 
place să spun, dar totuși constructivă, care a 
consolidat relații intercolegiale și profesionale. 
În calitate de consilier județean al Ordinului 
Asistenților Medicali Argeș, mulțumesc întregii 
echipe de asistenți medicali din cadrul DGASPC 
Argeș, care prin izolare preventivă de 14 zile la 
locul de muncă, urmată ciclic de o perioadă de 

izolare la domiciliu, tot de 14 zile, au dat dovadă de eroism, tenacitate, 
înțelegere, curaj și devotament. 

Cu aplecare către profesie și persoanele cu dizabilități pe care le 
îngrijim, noi asistenții medicali, ne-am îndreptat toată dragostea noastră de 
”mame, soții, fiice”, pe care o dăruim în fiecare zi familiei, către acești oameni 
cu nevoi speciale pentru care suntem ”veste de salvare”. 

În această perioadă de pandemie, am simțit că suntem exact ca pe 
Titanic, pe un vas în mijlocul oceanului, diferența fiind aceea că la ”bordul” 
navei s-a aflat o echipă de profesioniști, care cu experiența și priceperea lor au 
evitat cu succes un ”iceberg” care putea produce un naufragiu.  

Cu speranța că anul viitor Ziua Internațională a Asistentului Medical o 
vom sărbători așa cum se cuvine, cu întâlniri organizate de filiala noastră, 
împărtășind cu voie bună din experiența profesională a fiecăruia, mă aplec și 
încă o dată MULȚUMESC tuturor colegilor pentru profesionalism și pentru 
încrederea acordată. 

DUMNEZEU SĂ NE AJUTE! 
Cu respect, Mihaela Oprea” 
Irina Manu, Spitalul Militar de Urgență ”Dr. Ion 
Jianu” Pitești 
”GÂND ÎN CUVÂNT, PENTRU COLEGII MEI 

Oare câte fapte bune face un asistent medical? 
De câte ori nu s-a pus pe loc secund și a uitat de el, 
gândindu-se doar la pacienți? A contorizat cineva? 

Sunt lucruri nespuse, sunt lucruri pe care doar 
ei, asistenții medicali, le simt. 



Îmi doresc, ca în aceste momente grele, să le fie bine, să fie puternici, să 
știe că noi suntem alături de ei, cei din linia întâi și că apreciem sacrificiul lor! 
Da, este un sacrificiu pentru că și-au lăsat familiile acasă și au venit să lupte cu 
un dușman necunoscut, pentru că stau cu orele în niște echipamente în care 
nu pot respira și în care se deshidratează, pentru ca a doua zi să o ia de la 
capăt  fără a spune: ”Nu mai pot!”. 

Asta înseamna să fii asistent medical: să fii acolo, ATUNCI CÂND E 
NEVOIE ȘI CÂT E NEVOIE! 

Sunt mândră de colegii mei, asistenții medicali și m-aș bucura dacă toți 
oamenii ar împartăși cu mine acest sentiment! 

La mulți ani, dragi colegi!” 
Ionela Prodan, Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Maria” 
Vedea 
”Nimic nu prevestea ce ne așteaptă, atunci când am 
ales să îmbrăcăm halatul alb, am făcut-o din dragoste 
pentru oameni. 
Aici, la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea, lucrăm 
cu oameni fragili psihic, oameni care au fost cuprinși 
de o boală care nu te doare și de care, uneori, nu ești 
conștient. 
Nu putem să nu recunoaștem că ne e frică, dar 
devotamentul ne aruncă în luptă.  
Încă de la intrarea în tură și tot ce înseamnă 

respectarea circuitelor și procedurilor, îmbrăcarea echipamentului, totul este 
o provocare care nu-ți permite nici-un moment de neatenție. 

Cum să ne recunoască pacientul nostru, care nu reușește să-și asigure 
autonomia, nu se adaptează în condițiile propriei existențe, iar abia când s-a 
obișnuit cu chipul nostru, noi trebuie să ne acoperim cu masca si viziera. 
             Am învățat să ne facem recunoscuți prin voce, prin privirea care pleacă 
din adâncul sufletului. 

Pentru că este ziua noastră, dragi colegi vă doresc să aveți putere. Când 
simțiți că vă părăsesc forțele și vreți să renunțați, amintiți-vă ce v-a 
determinat să porniți pe acest drum, și anume DORINȚA DE A AJUTA 
APROAPELE! 

„Să faci ceea ce nimeni altcineva nu e dispus să facă, într-o manieră în 
care nimeni altcineva nu poate, în ciuda tuturor greutăților întâmpinate - asta 
înseamnă să fii asistent!”- spunea Rawis Williams. 
LA MULȚI ANI, ASISTENȚI MEDICALI, VĂ TRANSMITE ECHIPA SPITALULUI 
DE PSIHIATRIE „SF. MARIA” VEDEA” 



Valentina Ghiold, Spitalul Orășenesc ”Sf. Spiridon” 
Mioveni 

”Un asistent medical iubește profesia și oamenii - 
acest gând îl avem când ne îmbrăcăm în combinezonele 
greu de suportat, când purtăm acele măști care ne 
sufocă, ochelarii care se aburesc de la propria respirație 
și ne împiedică să vedem clar uneori.  

Nu le arătăm pacienților teama de riscul infectării 
noastre, deși sințim  și noi fricăa, deoarece și noi 
suntem oameni, dar ne facem datoria cu mult 
profesionalism și cu multă dăruire, oferind o îngrijire 
atentă, competentă, însoțită de o vorbă caldă și-o rază 
de speranță pe care ne-o dorim cu toții.  Ne ambiționăm 
să facem tot posibilul pentru ca ei, și noi toți de altfel, să revenim cât mai 
curând la viețile noastre, la o normalitate care, chiar dacă nu va fi la fel ca 
normalitatea trăită până în pandemie, va readuce în mod firesc, căldura și 
afecțiunea celor dragi.  

De aceea viziera și ochelarii nu ne mai împiedică sa vedem clar, măștile 
nu ne mai opresc respirația, combinezonul nu ne mai sufocă, cizmele de 
cauciuc nu mai sunt atât de grele, alarmele de la ventilatoare și monitoare nu 
ne mai azurzesc, iar iritațiile de la dezinfectanți nu ne mai afectează, deoarece 
dacă am reușit să învingem virusul timp de o lună, sănătoși și puternici, vom 
reuși până la capăt.  O lună de trăiri și emoții împărțită între turele din spital și 
apelurile video cu familia și prietenii, dintr-o cameră de hotel. 

Noi, asistenții medicali, suntem o echipă unită, o familie de la locul de 
muncă, ne susținem unii pe alții, atât profesional, cât și moral, iar rezultatele 
muncii noastre sunt încununate de succes.  

Motto-ul nostru: "DĂRUIND VEI DOBÂNDI!” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

La data de 5 mai se 
sărbătorește, anual, Ziua 
Internațională a Moașei, 
prilej de a evidenția rolul 
moașei în sistemele de 
sănătate din întreaga 
lume. La nivel mondial, 
respectarea 
recomandărilor 
Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii (OMS) a avut ca 
efect o scădere cu 24% a 

numărului de naşteri premature şi cu 16% a riscului de a-şi pierde nou 
născutul în cazul femeilor care, pe parcursul sarcinii, au fost conciliate de 
către o moașă.  

Tot în cifre, OMS a anunțat că, în fiecare an, peste 300 000 de femei mor în 
timpul nașterii și 2,7 milioane de nou-născuți mor în primele 28 de zile de viață, 
în condițiile în care multe din cauze pot fi prevenite cu ajutorul moașelor 
instruite și educate în conformitate cu standardele internaționale. 

Potrivit studiilor efectuate până acum, moaşele calificate după 
standardele internaţionale pot oferi aproape 90% dintre serviciile importante 
de care au nevoie mamele şi nou născuţii. Alături de medicul care 
supraveghează sarcina, moașa îndrumă viitorii părinți pe perioada sarcinii 
despre paşii ce trebuie urmaţi înainte şi după venirea copilului pe lume în 
cazul nașterilor pe cale naturală. 

În contextul marcării Zilei 
Internaționale a Moașei, președintele 
Ordinului Asistenților Medicali Filiala Argeș, 
Estera Stămoiu, a declarat: ,,În țara noastră, 
rolul moașei a fost și rămâne esențial. 
Generații întregi au venit pe lume cu ajutorul 
moașei. Atât la nivel național cât și 

 

              5 MAI – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MOAȘEI 

MOAȘA, MEMBRU AL ECHIPEI MEDICALE CARE ASISTĂ 

VENIREA PE LUME A UNEI NOI VIEȚI 
 



internațional, rolul și nivelul de pregătire al moașei au crescut considerabil. 
Moașa este acum parte dintr-o echipă medicală de profesioniști, absolvent de 
studii de specialitate care continuă să se perfecționeze permanent.  

Deși ne confruntăm cu această severă pandemie provocată de noul 
coronvirus COVID-19, viața își urmează cursul, în spitalele argeșene 
născându-se, în condiții de maximă siguranță, bebelușii de azi, cei care vor 
deveni adulții generațiilor viitoare. În pofida acestei situații nemaiîntâlnită și 

cu multe neunoscute, în Spitalul 
Județean de Urgență Pitești, în Spitalul 
Municipal Curtea de Argeș, în Spitalul 
Orășenesc Mioveni, în Spitalul 
Orășenesc Costești, în toate spitalele 
din Argeș care au secții de obstetrică-
ginecologie, cadrele medicale au un 
unic obiectiv, de a onora miracolul 
vieții, ocrotind viața mamei și a nou-
născutului. Cu atât mai mult, într-o 
perioadă cu profunde încercări, în care 
personalul medical este supus unor 
condiții și împrejurări inedite de lucru, 
este de apreciat profesionalismul, 
competența și devotamentul acestor 
”santinele” ale începutului unei noi 
vieți, concentrându-se atât asupra 
protecției bebelușului și mamei, cât și 
asupra propriei sănătăți. Pentru că, 
nu-i așa, ce poate fi mai frumos și mai 

dătător de speranță decât zâmbetul de pe chipul unui copilaș? 
Pe moașe le găsim întotdeauna la datorie în secțiile de obstetrică-

ginecologie, acolo unde începe o nouă viață, fiind, astăzi, parte dintr-o echipă 
profesională care, alături de medicul ginecolog și de asistentul medical, 
îndrumă fiecare viitoare mamă astfel încât sarcină să dercurgă normal, iar 
pruncul să vină sănătos pe lume. Este extrem de important în contextul în 
care, de ani buni, România se situează pe primul loc în Europa în clasamentul 
mortalității infantile. Prin activitatea desfășurată permanent în filiala noastră 
suntem alături de moașele care doresc o calificare de înaltă ținută, atât 
profesională cât și umană. Este timpul să conștientizăm că locul cuvenit al 
moașei este, fără urmă de îndoială, alături de viitoarele mame, ca parteneri de 
încredere, pentru a încuraja nașterile pe care naturală și pentru a ne asigura 



că respectând rolul moașelor contribuim decisiv la scăderea numărului de 
nașteri premature și de decese în rândul nou născuților.  

Este necesar ca 
fiecare specialist din 
sănătate să contribuie la 
evoluţia profesiei de 
moaşă. Suntem datori să 
respectăm locul moașelor 
în sistemul medical 
pentru că ele sunt acolo 
unde teama și bucuria 
trebuie să se împletească, 
necondiționat, cu 
profesionalismul pentru a 
primi, în siguranță, nou 
născutul. O nouă viață 
înseamnă, la scară largă, o 
nouă generație de a cărei venire pe lume trebuie să ne ocupăm cum se cuvine”.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Asistenții medicali scriu în mod 
evident pagini importante ale istoriei 
profesionale, într-un context 
operațional extrem de dificil în care 
lupta acestei lumi se dă având în 
prima linie personalul medical. 
Ziua Mondială a Sănătății este încă o 
zi a asistenților medicali, dusă pe 
frontul de luptă. De la declararea 

stării de urgență, într-un ritm rapid zilnic, ei își concentrează toate eforturile, 
toate acțiunile, toate capabilitățile profesionale, având ca prioritate absolută 
sănătatea și viața comunității. 

7 APRILIE - ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII 

ÎNCĂ O ZI A ASISTENȚILOR MEDICALI ÎN SERVICIUL SĂNĂTĂȚII 

Estera STĂMOIU, Președinte Ordinul Asistenților Medicali Argeș 

 



Întotdeauna modești într-o ierarhie ocupațională, ghidați de viziunea și 
misiunea profesională, conștienți fiind de responsabilitatea esențială, 
asistenții medicali își demonstrează cutezanța, forța, sacrificiul de sine 
generozitatea, punându-se cu adevărat în serviciul argeșenilor.  

În calitate de președinte al Ordinului Asistenților Medicali Argeș, într-o 
zi în care mesajul nostru poate are un ecou mai puternic față de alți ani, îmi 
exprim câteva speranțe: 

Sper ca această încercare 
națională să evidențieze, o dată în plus, 
rolul vital al forței de muncă medicale în 
construirea rezistenței sistemelor de 
sănătate și a capacității de a răspunde în 
situații de criză. 

Sper ca acest ”război” imprevizibil 
să ne ofere o nouă viziune în timp de 
pace a ceea ce înseamnă asistența 
medicală în era modernă. 

Sper ca acest ”război” să fie pedala de accelerație a progresului privind 
investiția în resursa umană. 

Sper ca împreună să ne putem întoarce cât mai repede la viața normală, 
mai buni, mai puternici, mai uniți. 

Gestul simplu al tinerei polițiste de a-
și arăta respectul și mulțumirea 
pentru personalul medical, salutul și 
aplauzele publice ale poliției, poliției 
locale, pompierilor, jandarmeriei și 
armatei prezentate în fața cadrelor 
medicale în semn de considerație și 
prețuire pentru profesionalismul, 
curajul și abnegația ”eroilor în halate 
albe”, sunt impresionante. 

Și dumneavoastră puteți arăta 
aprecierea și mulțumirea pentru 
munca asistenților medicali, 

alăturându-vă campaniei inițiată de Ordinul Asistenților Medicali Argeș 
”MULȚUMESC DIN INIMĂ” postând mesajele dumneavoastră de mulțumire pe 
rețelele de socializare, incluzând #multumescdininima, ei fiind oamenii care 
nu rămân acasă, punându-se în serviciul sănătății semenilor.  



Parafrazând un citat celebru, nu putem schimba direcția vântului, dar 
putem ridica mereu pânzele pentru a ne atinge obiectivele. 

Așadar, dragi asistenți medicali argeșeni, CU TOATE PÂNZELE SUS, 
ÎNAINTE! 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Asistenții medicali din România sunt 
eroi nu doar în țara lor, ci și în alte țări 
acolo unde i-a prins pandemia de Covid 19. 
De treisprezece ani, Cristian ROTARU este 
asistent medical în Italia, acolo unde 
pandemia de COVID 19 a făcut cele mai 
multe victime.  

În România, locul pe care îl numește 
,,acasă” se află în Leordeni, Argeș, și Ordinul 
Asistentilor Medicali filiala Argeș îi doreste 
să reușească să se întoarcă sănătos la 
rădăcini împreună cu soția și cu fetița lor. 
Până atunci, dă piept cu situația pe frontul 
cel mai încercat al pandemiei care a 
zbuciumat liniștea pe mapamond.  

Pacienții sunt mulți, eforturile sunt uriașe, dar cu profesionalism și 
cu încredere, Cristian Rotaru se înscrie în echipa celor care fac față acestei 
stări de urgență instaurată la nivel global. 

Printre aglomerația responsabilităților de serviciu, în puținele 
picături de liniște, asistentul argeșean a avut amabilitatea de a răspunde 

 

TOATE PÂNZELE SUS! 

UN ASISTENT MEDICAL ARGEȘEAN, EROU PE FRONTUL 

COVID-19 DIN ITALIA 



Ordinului Asistenților Medicali filiala Argeș la câteva întrebări despre 
profesia pe care o desfășoară pe meleagurile italiene. 

- Domnule Cristian Rotaru, sunteți asistent medical în Italia, țara 
care se confruntă cu cea mai grea situație provocată de 
răspândirea noului coronavirus. Care este atmosfera la locul 
dumneavoastră de muncă? 

Pot să vă spun că sunt încrezător că 
lucrurile se vor desfășura normal chiar 
dacă, la început, credeam că așa ceva nu 
se poate.  
Italia a fost nepregătită pentru a 
înfrunta pandemia, planurile de 
prevenție nu erau actualizate de mult 
timp și lipseau materialele peste tot. 
Vorbesc toți că e o situație ca de război, 
dar noi am fost nepregătiți chiar dacă ar 
fi trebuit să fim. 
De când au început problemele în Italia, 
atât colegii cât și șefii, nu tratau 

problema cu seriozitate, chiar ziceau că nu e nimic de care să ne preocupăm, 
“nu e decât o gripă”, până într-o vineri seara, mai exact pe 28 februarie, când a 
trebuit să încep tura de noapte și  am găsit toată structura închisă cu cheia. 
Deja se dăduse alarma, eram în situație de urgență: niciun vizitator nu mai 
putea intra. Personalul sanitar la momentul respectiv trebuia să se comporte 
normal și nici nu trebuia să folosim niciun fel de protecție, decât la intrare în 
secție trebuia să dezinfectăm încălțămintea și mânile. 

- Când s-au schimbat regulile și s-au luat măsuri de protecție mai 
severe? 

În săptămâna următoare a început să explodeze numărul de cazuri în 
Lombardia și, drept urmare, a trebuit și noi să luăm alte măsuri de protecție, 
ne-au fost furnizate măști chirurgicale pe care trebuia să le folosim tot timpul. 
Văzând situația din Lombardia am  început să căutăm materiale de protecție, 
în special măști, dar, din păcate, era prea târziu, farmacia nu ne mai furniza. 
Preocuparea creștea pe zi ce trece. Partea bună era ca nu aveam pacienți care 
să prezinte simptome de infecție cu Covid-19. 

- Cum faceți față izolării și cum vă aprovizionați cu cele necesare? 
Pe data de 9 martie a intrat în vigoare decretul prin care eram obligați să ne 
izolăm social, deci fiecare stă  la casa lui, numai o persoană din nucleul familial 
putea să iasă să facă cumpărături. De remarcat faptul că persoanele pe aici, 



prin zonă, nu au intrat în panică și nu au luat cu asalt magazinele. Oricând am 
mers la cumpărături, am găsit toate produsele de care aveam nevoie, ba chiar 
magazinele păreau mai bine aprovizionate decât înainte. Aici și magazinele au 
luat măsuri de precauție, punând la dispoziția clienților dezinfectant pentru 
mâini și pentru cărucioare și toți angajatii sunt dotați cu măști de protecție. 

- Cum s-a reacționat când a apărut primul caz de pacient infectat cu 
Covid – 19? 

Situația în spital la noi a început să se precipite în jurul datei de 10 martie 
când, la urgențe, a apărut un pacient pozitiv și a transmis infecția în rândul 
personalului sanitar de la triaj.  Din acel moment, cei de la conducere s-au 
organizat mai bine făcând un triaj mult mai eficient, prin instalarea la intrarea 
spitalului a unui cort sanitar în care veneau, separat, pacienții. Au avut loc 
multe infectări și în rândul sanitarilor de pe ambulanță, aceștia neavând la 
dispoziție materiale de protecție. 

 
- Ce ne puteți spune despre 

aprovizionarea cu materiale de 
protecție? Aveți tot ce este necesar? 

Aprovizionarea cu materiale de protecție este 
și în momentul de față critică, mărind riscul 
infectării personalului sanitar. Nouă ni s-au 
furnizat măști filtrante ffp2, dar având în 
vedere că erau limitate, pentru moment 
trebuia să le folosim pentru 4 ture a câte 8 

ore. După fiecare tură trebuia să le dezinfectăm. Nu știu cât de sigure mai erau, 
dar având în vedere că nu erau altele trebuia să ne mulțumim și cu astea. Cel 
puțin, la acel moment, în secție la noi nu erau suspecți. Din 20 martie, am 
început utilizarea normală a materialelor de protecție (o mască pe tură), 
având în vedere că au apărut primii pacienți infectați. 

- Care este mesajul dumneavoastră pentru colegii de acasă, din 
România? 

Îndemnul meu pentru colegii de acasă este să urmeze cu strictețe normele de 
igienă și prevenție impuse de OMS, iar Ministerul Sănătății și administratorii 
unităților spitalicești să ofere materiale de protecție suficiente. Această 
pandemie trebuie tratată cu maximă seriozitate atât de personalul sanitar cât 
și de populație. Cum zicea Papa Francisc “suntem cu toții în aceeași barcă”. 

Dragi colegi asistenți medicali, încercați să rămâneti sănătoși, așa o să 
putem să ajutăm mai departe persoanele care au nevoie de noi! 



”Mărturia argeșeanului nostru surprinde dificultățile întâmpinate și de 
alte sisteme de sănătate în lupta împotriva Covid, provocări depășite 
acum și gestionate optim, dar mai cu seamă surprinde curajul, 
devotamentul, credință și profesionalismul asistenților medicali, care 
oriunde s-ar afla fac cinste profesiei noastre. Îi rămânem recunoscători 
pentru experienta împărtășită, îi transmitem admirația noastră pentru 
eforturile și munca depusă și îi împărtășim la rându-ne că, aici acasă, și 
asistenții medicali argeșeni își onorează cu responsabilitate 
angajamentele profesionale“, a declarat Estera Stămoiu, președintele 
OAMGMAMR Argeș. 
 
 

 
 
 
 

 
În mod evident generația noastră de asistenți medicali 
trăiește cele mai dificile vremuri profesionale, într-un 
context operațional complex, în care toate mediile se 
confruntă cu schimbări frecvente, provocările cele mai 
semnificative fiind date de dinamica în continuă 
creștere a schimbărilor și atitudinea generală față de 
schimbări.Într-un ritm impus de cea mai mare 
amenițare invizibilă, virusul SARS COV2, suntem cu 
toții martorii unor transformări radicale a vieții 
noastre, inclusiv a celei profesionale. Astfel, un număr 

impresionant 
de măsuri 
excepționale au 
fost luate prin adoptarea de 
reglementări juridice, fie că vorbim de 
ordonanțe militare, ordonanțe de 
urgență, hotărâri de guvern, ordine de 
miniștri, dar și metodologii, 
regulamente, proceduri, cu 
aplicabilitate în domeniul nostru 
profesional.  

ÎN STARE DE URGENȚĂ, REGLEMENTĂRI URGENTE 
Estera STĂMOIU, președinte OAMGMAMR Filiala Argeș 
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Cum am reușit noi să răspundem 
prompt și eficient acestor provocări?  

Răspunsul l-am avut și-l avem în ceea 
ce demult s-a conturat și a devenit credința 
noastră profesională, și anume, Viziunea 
OAMGMAMR – “să fim un organism de 
reglementare şi reprezentare eficient şi 
credibil, care acţionează în acord cu 
principiile excelenţei, şi care este continuu 
adaptat dinamicii schimbărilor societăţii”. 

Am sentimentul că acum, mai mult ca 
oricând, viziunea noastră organizațională își 
demonstrează semnificația și relevanța. 

E aproape imposibil în spațiul alocat 
unui articol să faci inventarul reglementărilor juridice impuse de starea de 
urgență, e posibil însă să evidențiezi capacitatea de răspuns juridic în fața 
stării de urgență. Dincolo de măsurile care au vizat domeniul sanitar pentru 
limitarea și combaterea răspândirii virusului, au fost o serie de reglementări 
profesionale, protocoale, ghiduri de practică, standarde profesionale, 
metodologii, în concordanță cu strategia MS, cu direcțiile de practică 
profesională, și ele permanent supuse actualizărilor și adaptate continuu în 
conformitate cu strategiile globale.  

Din arsenalul acestor 
reglementări profesionale amintim: 
 Schema raportare COVID 

Spital  
 Schema raportare COVID 

Laborator Analize 
 Schema raportare COVID DSP 
 Schema raportare COVID 

Cabinet medical 
 Metodologia de supraveghere a COVID-19 (actualizare periodică) 
 Definiții de caz și algoritm de testare pentru COVID-19 (actualizare 

periodică) 
 Algoritm testare, internare, externare (actualizare periodică) 
 Recomandări pentru personalul medical 
 Ghid privind echiparea cu echipament de protecție individuală 
 Precauțiuni pentru boli cu transmitere prin aer 



 Precauțiuni față de contacți și în caz de contact cu picături de lichid 
infectat 

 Precauțiuni față de contacți 
 Precauțiuni în caz de contact cu picături de lichid infectat  
 Metodologia privind tratamentul prin dializă cronică în România, în 

condițiile pandemiei cu SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 Tehnică recoltare exsudat nasofaringian 
 Recomandări pentru unități sanitare 
 Procedura privind efectuarea dializei la persoanele asimptomatice 

aflate în izolare la domiciliu sau carantinați 
 ORDIN MS nr 555/03.04.2020 privind Planul de măsuri pentru 

pregătirea spitalelor în contextul epidemiei Coronavirus COVID-19, a 
Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv 
cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și faza II și a Listei cu spitalele de suport 
pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 

 Procedura echipare și dezechipare a Echipamentului Individual de 
Protecție (EIP) cu halat impermeabil de unică folosință, în contextul 
infecției cu SARS-CoV-2 

 Recomandări de bază privind biosiguranța în laboratorul clinic de 
microbiologie 

 ORDIN privind Planul de măsuri 
pentru pregătirea spitalelor în 
contextul epidemiei de coronavirus 
COVID-19 și a Listei spitalelor de 
suport pentru pacienții testați 
pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 

 Echipare și dezechipare 
echipamente de protecție 

 Reguli de urmat în igiena mâinilor 
pentru personalul medical care 
îngrijește persoanele suspecte sau 
confirmate cu infecție cu noul coronavirus (2019-nCoV) 

 Utilizarea rațională a PPE în contextul COVID-19 
 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) 

 ORDIN nr. 503 din 26 martie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul 
ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de 
tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224341
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224341


Pandemia COVID-19 se 
dovedește a fi nu numai un test pentru 
umanitate, dar și un test pentru 
profesioniști. Din acțiunile de până 
acum este evident că acest test a fost 
promovat cu un calificativ de excepție 
până în prezent, profesioniștii sănătății 
dând dovadă de competență, cutezanță, 
solidaritate, devotament, dedicare, 
empatie. În această luptă, având o bază 
solidă de competențe și abilități, 
celelalte lecții le-au învățat rapid, atât 
de rapid, precum răspândirea acestui 
virus. Pus în fața unei noi patologii, 

infecția cu noul coronavirus, personalul medical a trebuit să învețe și să 
descopere în câmpul muncii caracteristicile acestui inamic. 

Așa au început lupta cu un inamic fără credință sau lege, fără 
apartenență sau graniță, un virus care nu distinge, cu o capacitate universală 
de a infecta toată lumea, indiferent de vârsta, sex, naționalitate, etc. În aceste 
condiții  au deslușit o afecțiune necunoscută, fizio-patogenia ei, diagnosticul și 
tratarea, cât și prevenirea bolii. Și încă boala surprinde lumea medicală, cu 
parcursul ei clinic uneori 
imprevizibil, dar lupta, pe 
toate fronturile continuă .... 
Se fac eforturi uriașe pentru 
descoperirea unui vaccin, ca 
metodă eficientă de 
prevenție a acestei noi 
maladii. 

În finalul acestor 
gânduri aș vrea să remarc 
răspunsul unit la această 
pandemie a reprezentanților organizației noastre, contribuind la diseminarea 
mesajelor de sănătate publică pe toate canalele de comunicare, diseminand 
cunoștințele științifice permanent actualizate, schimburile de expertiză 
profesională, mesajele de susținere și încurajare ale membrilor noștri și nu în 
ultimul rând acționând concret la suportul protecției personalului medical. 
„Liderii devin mai buni atunci când trec printr-un moment cheie și reacționează 
corect la el.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micuțe, delicate, prinse într-un 
buchet de zână, florile de soc au 
nebănuite calități ce influențează pozitiv 
starea noastră de sănătate. 

Socul (Sambucus nigra) este o plantă cu puternice efecte terapeutice ce 
poate trata şi preveni un număr impresionant de afecțiuni. Florile şi fructele 
de soc tratează problemele reumatice, inflamaţiile căilor respiratorii, 
calmează iritaţiile. De asemenea ceaiul de soc are efect diuretic şi este foarte 
eficient în detoxifierea organismului, dar ajută și la piererea în greutate. Mai 
mult, frunzele de soc au și puternice proprietăţi insecticide. În aceste zile, 
mireasma socului plutește  în  jurul nostru. Din luna mai şi până la sfârşitul 
lunii iunie este momentul să facem provizii pentru farmacia casei cu 

valoroasele flori de soc. 
Efectele terapeutice ale socului 

Preparatele din soc (din flori, frunze, 
fructe sau din rădăcini) sunt remedii 
excelente pentru răceli şi laringite, 
deoarece stimulează transpiraţia. În 
acelaşi timp, planta este valorificată ca 
un "vehicol" pentru alte remedii cu 
efect expectorant sau care poate 
stimula transpiraţia. Pentru 
afecţiunile căilor respiratorii, pentru 
gripă sau pentru răceli bronşice este 
indicată infuzia din flori de soc. În 
acest caz se recomandă câte două căni 

de ceai pe zi. 

FLORILE DE 

SOC: SĂNĂTATE 

ȘI NOROC  

SĂNĂTATE PE GUSTATE 



Socul  fluidizează secrețiile bronșice 

Socul are proprietăţi antisudorifice şi de fluidizare a secreţiilor bronşice. 
Bobiţele de soc curăţă rinichii, stomacul şi se recomandă mai ales 
sedentarilor, predispuşi la obezitate. 
Terapia cu soc prelungește tinerețea biologică 

Fructele de soc au şi efect laxativ, datorită conţinutului de tiroxină şi fructoză 
din compoziţia lor. Mai mult, preparatele din fructe de soc ajută la vindecarea 
bolilor degenerative şi au un rol dovedit în prevenirea bolii canceroase şi a 
tumorilor benigne. Potrivit unor cercetări recente europene, această terapie 
prelungeşte tinereaţea biologică. Nu în ultimul rând, extractul acesta din 
fructe de soc este un concurent redutabil al 
medicamentelor antivirale. 
" În curele de slăbire şi în combaterea obezităţii 
se recomandă tinctura din fructe de soc, care se 
asociază cu un regim alimentar din care sunt 
eliminate carnea, prăjelile, dar şi produsele cu 
aditivi alimentari, cum sunt zahărul şi 
margarina. Se administrează câte o linguriţă de 
tinctură, diluată în puţină apă, de trei ori pe zi. 
Trebuie să amintim că acest remediu valoros 
combate ascita. Acest leac se prepară din 
rădăcină de soc (o linguriţă) care se fierbe, timp 
de zece minute, într-o cană cu apă. După ce s-a 
mai răcit, în acest decoct se adaugă una-două 
linguriţe de suc de lămâie", precizează Eugen 
Giurgiu, doctor în biochimie cu competenţe în 
fitoterapie şi nutriţie în ” Cartea sănătății 
noastre”. 
Socată aromată, un tonic pentru organism  

Ingrediente: 10 l apă , 10 flori de soc proaspete, o lămâie mare sau două mai 
mici, 2 linguriţe de sare de lămâie, 1 ½ kg zahăr, 7 boabe de orez și, opțional, 3 
linguri de dulceaţă de trandafir sau de zmeură.  
Mod de preparare: Într-un borcan de zece litri se pun zahărul, lămâia tăiată 
mărunt, şi doi litri de apă. Se amestecă bine şi se adaugă , sarea de lămâie şi 
dulceaţa. După aceea, se adaugă restul de apă şi orezul. Se acoperă borcanul cu 
o farfurie şi se lasă la macerat cinci-şase zile. În final, băutura se trage în sticle 
şi se păstrează la rece. Este o băutură foarte gustoasă, care elimină toxinele, 
combate retenţia de apă,  constipaţia și, nu în ultimul rând, revigorează 
organismul.   
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