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“Asistenții medicali de pretutindeni chiar merită titlul de eroi și nu pot 
găsi un cuvânt mai mare și mai reprezentativ pentru a-i numi, decât EROI. 
Este Anul nostru-este 2020–an pe care l-am deschis cu o pandemie, și acum, 
după atâtea luni, știm că lupta e departe de a se fi sfârșit, dar aceste  luni ne-au 
ajutat să arătăm lumii întregi cine sunt cu adevărat asistenții medicali… poate 
asta ne-a ajutat să arătăm sensul profesiei noastre, sensul sacrificiului, sensul 
rezilienței. Suntem peste tot, oriunde ai oameni de îngrijit, ai asistenți lângă 
ei. Suntem coloana vertebrală a fiecărui sistem de sănătate din întreaga lume.  
Pentru asistenții medicali argeșeni a fost o perioadă tristă, cu o nemarginită 
durere în suflet. 
Două inimi de 
asistenți medicali 
au încetat să mai 
bată. Două suflete 
de asistenți 
medicali s-au 
înălțat la cer. Doi 
colegi au plecat 
dintre noi. Doi 
oameni minunați, 
doi profesioniști 
adevărați, exemple pentru generații întregi de asistenți medicali. Ne-am 
despărțit mult prea devreme… Dar vor rămâne în inimile noastre pentru 
totdeauna! Dumnezeu să le odihnească sufletele în pacea Sa! 

Sacrificiile personalului medical sunt tot mai mari, dar nu trebuie să fie în 
zadar. Da, aceasta ne este profesia, ne-am ales-o și ne-am asumat-o cu toate 
riscurile ei, dar acestea pot fi diminuate dacă fiecare înțelege că intr-o pandemie 
e nevoie de solidaritate. 

Toți asistenții medicali care îngrijesc vă vor spune că, dacă au ales 
această profesie, din motive esențiale în rațiunea lor, acestea sunt legate de o 
experiență personală sau familială (boala unei persoane dragi, profesia unui 
părinte, un eveniment semnificativ), că unii se simt investiți cu o misiune, o 
datorie, o dorință: să aibă grijă de ceilalți, să îi vindece dacă este posibil. Mulți 
vor spune, de asemenea, că sunt mai presus de toate pentru a trata, simțindu-se 
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EDITORIAL 



neputincioși că nu au putut salva toți bolnavii. Devotamentul față de ceilalți, 
noțiunea de sacrificiu personal pentru binele altora sunt valori fundamentale 
ancorate puternic în crezul profesional al asistentului medical. 

În mijlocul acestei crize de 
sănătate care s-a instalat, cei 
care îngrijesc pacienții au doar 
curajul lor, sacrificiul de sine 
pentru a face față. 
În unitatea de terapie intensivă, 
spre exemplu, toată lumea 
trebuie să acționeze rapid, 
bineînțeles să stăpânească 
gesturile foarte tehnice, să 
reziste la presiune și să-și asume 
încărcătura emoțională 
generată de situații extreme, 
familii îndurerate, decese 

înregistrate. Și, cu toate acestea, 
să-și găsească resursele să 
continue să salveze vieți. Cu 
siguranță este viața lor de zi cu zi, 
dar nu cu această viteză, nu în 
acest ritm, nu sub această 
presiune! 
Prin solidaritate, fiecare cetățean 
poate fi vindecător alături de 
personalul medical. Prin grija 
fiecăruia dintre noi ajutăm 
personalul medical să salveze vieți. 
Fiți eroi, alături de eroii în halate 
albe! Doar printr-o grijă reciprocă și prin solidaritate, printr-o conduită 

responsabilă putem răsturna 
statistici și putem stopa 
răspândirea coronavirusului. 
Astăzi, mai mult ca oricând, 
asistenții medicali au nevoie ca 
populația să se mențină în 
siguranță respectând în 
continuare regulile privind 



limitarea răspândirii virusului, pentru a reduce presiunea care este pe sistemul 
de sănătate. În prezent, trăim un fel de stare de șoc ilustrată de apariția acestui 
coronavirus, deoarece, dincolo de riscul pentru sănătatea noastră, acest virus 
pune sub semnul întrebării, credința care a fost consolidată în ultimii ani: aceea 
de a crede că putem controla totul în viața noastră. 

Adevărul e că există Cineva care nu a pierdut controlul lumii… Și care ne 
este alături pentru a câștiga acest război!”  

Încă de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului European al 
Asistenților Medicali (ENC), Mircea Timofte, președinte al Ordinului 
Asistenților Medicali din România a 
subliniat necesitatea extinderii 
vizibilitatății și influenței ENC la 
nivelul Uniunii Europene, 
demersuri indispensabile susținerii 
profesiei de asistent medical, cât 
mai ales dezvoltării îngrijirilor de 
sănătate pentru populație. 

Având ca obiective prioritare 
ale agendei externe protecția 
profesioniștilor aflați în prima linie a crizei COVID-19 și investiția 
în educație, formare și dezvoltare profesională continuă a asistenților medicali 
pentru îmbunătățirea constantă a actului medical, în exercitarea mandatului 
de președinte al ENC, Mircea Timofte, președintele OAMGMAMR a transmis în 
luna mai a acestui an o scrisoare conducerii Comisiei Europene, Consiliului 

European și 
Parlamentului 
European în care a 
adus în atenție 
contextul și 
dificultățile cu care se 
confruntă asistenții 
medicali din sectorul 
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sănătății. Totodată, președintele ENC a subliniat necesitatea extinderii 
inițiativelor,  inclusiv   la   nivelul   Uniunii Europene,  dedicate   educației,   
formării   și  dezvoltării profesionale continue a  asistenților medicali, precum 
și sprijinirea la nivel. Apreciind  eforturile asistenților medicali ca 
fiind esențiale în protejarea sănătății publice și mulțumind profesioniștilor 
pentru devotamentul lor în contextul pandemiei COVID 19, instituția 
europeană a confirmat că aspectele semnalate în scrisoare sunt prioritare pe 
agenda europeană în domeniu precizând că un element fundamental pentru 
eficiența, accesibilitatea și rezistența sistemelor de sănătate din Uniunea 
Europeană este implicarea unei forțe de muncă din domeniul sănătății, în 
număr suficient, cu competențele adecvate și în locurile potrivite. 

În acest sens, Comisia Europeană a stabilit ca obiective: prognoza 
proactivă a viitoarelor abilități și competențe și reducerea lacunelor dintre 
ofertă și cerere; promovarea îmbunătățirii pregătirii profesionale continue 
prin intermediul dezvoltării profesionale continue (CPD); creșterea 
atractivității profesiei; analiza posibilei redistribuiri a rolurilor și schimbarea 
sarcinilor în forța de muncă din domeniul sănătății. 

În susținerea obiectivelor enunțate, Comisia Europeană a menționat 
recentele activități demarate, respectiv finanțarea din programul UE sănătate 
a unei “Acțiuni comune privind planificarea și progrnozarea forței de muncă 
din domeniul sănătății”  urmată de înființarea Rețelei de experți privind 
planificarea și prognozarea forței de muncă (SEPEN). 

”Ordinul 
Asistenților 
Medicali din 
România are 
permanent pe 
agenda de lucru 
activități și 
acțiuni care să 
contribuie la intensificarea rolului asistentului medical în sistemul de sănătate, 
atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Consider că demersurile către 
Comisia Europeană intreprinse de președintele în exercițiu al Consiliului 
European al Asistenților Medicali, Mircea Timofte, sunt remarcabile și deplin 
justificate, punctele de vedere transmise de oficialii instituțiilor europene 
reprezentând un semnal pozitiv privind importanța acordată profesiei de 
asistent medical pe agenda europeană, preocuparea constantă pentru calitatea 
formării și dezvoltării profesionale și recunoașterea statutului ENC ca 
organizație reprezentativă la nivel european a intereselor profesiei.  



Suntem datori să nu uităm nicio clipă, că în orice loc al lumii s-a manifestat 
pandemia cu SARS-COV2, în linia întâi a frontului de luptă cu acest virsus s-au 
aflat și asistenții medicali, iar unii dintre ei au plătit cu sacrificiul suprem, 
aspecte evidențiate și în reacțiile domnului David Sassoli, Președintele 
Parlamentului European și domnului Charles Michel, Președintele Consiliului 
European, care au subliniat că îngrijorările autorităților de reglementare a 
profesiei de asistent medical  trebuie luate în considerare proporțional cu  
problemele evidențiate de această criză în sănătate”, a declarat Estera Stămoiu, 
președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș. 

 

 

 

Recunoașterea meritelor și a curajului extraordinar al personalului 
medical din prima linie în lupta COVID 19 a fost unul din punctele centrale ale 
intervențiilor în cadrul celei de-a 70-a sesiuni a Comitetului Regional pentru 

Europa. 
În perioada 14-15 septembrie 2020, 
s-a desfășurat cea de-a de-a 70-a 
sesiune a Comitetului Regional 
pentru Europa/RC70. 
Datorită pandemiei COVID-19, 
miniștrii Sănătății și reprezentanții 
la nivel înalt ai celor 53 de state 
membre ale regiunii europene ale 
OMS, precum și organizațiile 
partenere și societatea civilă au fost 
conectați virtual pentru a discuta 
probleme de sănătate pe o agendă 
simplificată derulată pe parcursul a 
2 zile. Evenimentul a beneficiat de 
participarea comisarului european 
pentru sănătate și siguranța 
alimentelor și a ASR prințesei 

moștenitoare Maria a Danemarcei, patronul regiunii OMS/EURO. 
Problemele cheie de sănătate abordate în acest an au inclus: 

RAPORT AL CELEI DE-A 70-a SESIUNI A COMITETULUI 
REGIONAL PENTRU EUROPA/RC70 



- răspunsul la pandemia COVID-19 și lecțiile învățate, atât la nivel global, 
cât și regional; 

- noul Program european de lucru 2020–2025 „Acțiune unită pentru o 
sănătate mai bună”; 

- transformare în regiune; 
- bugetul propus pentru 2022–2023 și implicațiile sale regionale; și 
- acreditarea actorilor regionali nestatali. 

În sesiunea plenară de deschidere, Principesa Moștenitoare Maria a 
Danemarcei, s-a adresat delegaților, descriind pandemia drept „profesor dur” 
și subliniind că nu poate exista asistență medicală fără forța de muncă din 
domeniul sănătății. Pentru toți asistenții medicali, moașele, lucrătorii din 
domeniul sănătății și îngrijirilor din întreaga regiune europeană, aveți respectul 
și admirația mea profundă și vă mulțumesc, a subliniat ASR în intervenție. 

În intervenție virtuală cu RC70, directorul general al OMS dr. Tedros 
Ghebreyesus și-a exprimat sprijinul pentru EPW pe agenda acestui an și 
alinierea sa strânsă cu cel de-al 13-lea Program General de Muncă al OMS 
(GPW 13). Sănătatea și bunăstarea, acoperirea universală a sănătății și 
securitatea sănătății sunt picioarele unui scaun cu 3 picioare care asigură 
stabilitate socială, economică și 
politică, a mai adăugat oficialul. 
Având în vedere lecțiile din 
pandemia COVID-19, dr. Tedros 
a avertizat că OMS și statele 
membre trebuie să urmeze 
aceste revizuiri și 
recomandări. Lucrând împreună 
în umilință și solidaritate, ne 
putem asigura că o pandemie de 
această magnitudine și severitate 
nu se va mai întâmpla niciodată”, 
a conchis în finalul intervenției. 
Intervenția directorului regional 
pentru Europa, dr. Hans  Kluge – 
prima în calitate de director 
regional al OMS pentru Europa – a avut două părți: pe de-o parte vizând 
reconfigurarea bazelor viitorului, dincolo de COVID-19 și deopotrivă pe 
răspunsul COVID-19. În primul punct, Dr. Kluge a explicat că lucrarea se 
bazează pe 3 axe: 



- menținerea contactului direct cu fiecare țară pentru un răspuns mai 
precis 

- consolidarea parteneriatelor cu alte organizații care lucrează în 
regiunea europeană a OMS 

- restructurarea OMS / Europa pentru a fi adecvate obiectivelor asumate. 

Vorbind despre răspunsul COVID-19, dr. Kluge a transmis condoleanțele 
victimelor, familiilor și comunităților care au fost puternic afectate de 
pandemie. El a adus un omagiu asistenților medicali și sociali și altor lucrători 
din prima linie, cum ar fi profesorii, care au menținut societatea în funcțiune. 
Întreaga lume le-a recunoscut meritul și curajul, a spus el. Dr. Kluge. De 
asemenea, oficialul european a anunțat, că va prelungi Anul asistentului 
medical și al moașei până în 2021.El a subliniat că nu există sănătate fără forța 
de muncă din domeniul sănătății. 

La sesiunea Comitetului regional, dr. Kluge a subliniat, de asemenea, 
întreruperile îngrijorătoare ale serviciilor de sănătate din regiune în timpul 
pandemiei COVID-19: 
·       68% dintre statele membre au raportat o întrerupere a serviciilor pentru 
bolile netransmisibile, inclusiv monitorizarea diabetului, a hipertensiunii și a 
screening-ului cancerului; 
·       țările raportează și proiectează o creștere de 10% a mortalității prin 
cancer de sân și o creștere de 15% a mortalității prin cancer de colon; 
·       6 țări din regiune, reprezentând 22% din populația infantilă, au întrerupt 
programele de imunizare de rutină; și 
·       în mai, 28 de țări au raportat o scădere de 50% a notificărilor de caz 
pentru tuberculoză. 

El a atras atenția asupra necesității de a susține serviciile de imunizare 
și de a menține neîntrerupte serviciile de sănătate pentru persoanele cu 
afecțiuni cronice, inclusiv cancer. Mai mult, el a cerut țărilor să coopereze în 
continuare în spiritul solidarității și să revizuiască Regulamentul internațional 
de sănătate (RSI, 2005) în lumina acestei pandemii. 

În ceea ce privește lecțiile învățate din pandemie, dr. Kluge a subliniat 
relația reciprocă dintre sănătate și economie, a cărei recunoaștere este 
esențială pentru a merge către o economie a bunăstării.  Trebuie să 
recunoaștem sănătatea și prosperitatea economică ca pe cele două fețe 
ale aceleiași monede. Controlul transmiterii virusului este o condiție 
prealabilă pentru redeschiderea afacerilor și a comerțului, iar trecerea de 
la răspuns la recuperare oferă o oportunitate de a pune oamenii și 



sănătatea lor în centrul politicii, recunoscând că sănătatea publică este un 
motor al dezvoltării economice, securității și păcii.  

Recent constituita Comisie paneuropeană pentru sănătate și dezvoltare 
durabilă va regândi prioritățile politice în acest context. 
În finalul intervenției, directorul regional a vorbit despre precedentele istorice 
pentru transformarea societății europene în fața provocărilor și reconstruirea 
mai bună ca exemplu pentru lume. Aceste transformări de succes s-au bazat pe 
4 ingrediente. Două le avem deja: necesitatea și inovația. Ceea ce trebuie să 
adunăm acum este curajul și colaborarea. 

Mulți reprezentanți ai statelor membre și parteneri internaționali au 
luat cuvântul, oferind informații și experiențe despre răspunsul COVID-19. Au 
apărut teme comune, mulți recunoscând valoarea OMS și rolul său crucial în 

sănătatea 
globală. 
Țările au 
mulțumit 
doctorului 
Kluge pentru 
transparența 
sa în 
conducerea 
răspunsului 
OMS / 
Europa și 
comunicarea 
constantă pe 

care a menținut-o. 
Mulți au recunoscut, de asemenea, rolul esențial al lucrătorilor din domeniul 
sănătății, necesitatea de a consolida sistemele de sănătate, importanța 
solidarității în dezvoltarea vaccinurilor și a tratamentului și că sănătatea și 
economia merg mână în mână. 

În cadrul RC 70, statele membre au adoptat Programul european de 
lucru 2020–2025, „Acțiune unită pentru o sănătate mai bună în Europa” 
(EWP), prin consens. În cadrul EPW, statele membre europene vor pune în 
aplicare 3 priorități de bază: 



garantarea dreptului la 
acces universal la îngrijiri 
de calitate fără teama de 
dificultăți financiare; 
protejarea împotriva 
urgențelor de sănătate; și 
construirea de comunități 
sănătoase, unde acțiunile 
de sănătate publică și 
politicile publice adecvate 
asigură o viață mai bună 
într-o economie de 
bunăstare. 
Aceste priorități de bază 
sunt ancorate în Agenda 

2030 pentru dezvoltare durabilă și în cele 17 obiective de dezvoltare durabilă 
ale acesteia și sunt aliniate cu viziunea globală stabilită în Programul general 
de lucru al OMS 2019–2023. Noul program european de lucru a fost elaborat 
printr-un amplu proces consultativ cu statele membre, actori nestatali și alți 
parteneri internaționali. 

COVID-19 a scos la lumină punctele slabe și punctele forte ale societății 
europene. Ea a dezvăluit direct realitatea sistemelor noastre de sănătate. Cei 
mai vulnerabili, cum ar fi persoanele în vârstă și persoanele cu nevoi de sănătate 
mintală, deseori poartă cea mai grea povară în caz de urgență de sănătate; 
solidaritatea și încrederea dintre oameni și autoritățile sanitare sunt sub 
presiune; iar vocile liderilor din domeniul sănătății și ale oamenilor de știință 
trebuie să fie auzite de politicieni, deoarece sănătatea și economia sunt 
indisolubil legate. Pandemia ne-a obligat să abordăm aceste probleme foarte 
repede, dar EPW ne arată cum să le abordăm într-un mod care să genereze 
încredere, o sănătate mai bună și, în cele din urmă, să reconstruiască societăți 
mai bune, a conchis dr. Kluge. Țările și-au exprimat sprijinul pentru EPW și au 
felicitat OMS / Europa pentru procesul accelerat și inclusiv de dezvoltare a 
acestuia. Temele comune în intervențiile susținute au inclus aprecierea pentru 
integrarea COVID-19 și pregătirea și răspunsul de urgență, precum și accesul 
la medicamente la prețuri accesibile; importanța accentuării asistenței 
medicale primare; necesitatea de a aborda epidemia de boli netransmisibile 
din regiune; și necesitatea de a acorda prioritate consolidării sistemelor de 
sănătate. Mulți vorbitori și-au subliniat sprijinul pentru cele 4 inițiative 
emblematice care acoperă sănătatea mintală, imunizarea, perspectivele 



comportamentale și culturale și sănătatea digitală. În general, aceștia au 
exprimat faptul că EPW va face OMS / Europa mai proactivă și că se aliniază 
complet la GPW 13. 

„Este foarte încurajator să vedem statele membre să adopte această 
viziune pentru sănătate în regiunea noastră cu atât de mult entuziasm. Sunt 
mulțumit de angajamentul lor față de solidaritatea regională în fața 
provocărilor în creștere a sănătății publice și de disponibilitatea lor puternică 
de a aborda inegalitățile omniprezente ”, a menționat Kluge în finalul sesiunii. 

 

 

 

 

 

 

Este recunoscut faptul că de la 
debutul brusc al pandemiei, asistenții 
medicali au experimentat sarcini și 
responsabilități crescânde, dificile, 
complexe, au făcut eforturi 
extraordinare de adaptare la o situație 
fără precedent, au experimentat emoții 
puternice, legate de suferința 
pacienților, de chiar îmbolnăvirile lor 
și uneori de chiar pierderea de vieți 
omenești. Toți acești factori interferă direct cu îngrijirea pacientului. 
Astăzi asistenții medicali trebuie să răspundă unor provocări majore și unor 
incertitudini. Astăzi asistenții medicali trebuie să răspundă unui val fără 
precedent de îmbolnăviri. Astăzi în județul Argeș există premisele carantinării 
unor zone în vederea limitării răspândirii virusului. 
În acest context epidemiologic, pe măsură ce evoluția pandemiei este 
îngrijorătoare, în condițiile în care o parte a populației nu respectă scrupulos 
măsurile sanitare, apelul la responsabilitatea individuală devine tot mai 
frecvent mai puternic și mai necesar. 

ESTERA STĂMOIU, PREȘEDINTELE ORDINULUI 
ASISTENȚILOR MEDICALI ARGEȘ: ,,EROISMUL PE CARE ÎL 
DEMONSTREAZĂ ASISTENȚII MEDICALI ARE NEVOIE DE 
UN PUTERNIC SENTIMENT DE RESPONSABILITATE DIN 
PARTEA FIECĂRUI CETĂȚEAN” 



„În calitate de reprezentant al asistenților medicali mă alătur acelora 
care fac un apel la responsabilitate individuală. 
Forța și tăria sufletească, abnegația și eroismul pe care-l demonstrează în 
fiecare zi asistenții medicali au nevoie de un puternic sentiment de 
responsabilitate individuală, au nevoie de spiritul civic colectiv pentru a 
depăși criza. 

Din martie trăim într-o situație fără precedent din cauza unei boli noi, 
foarte contagioase. Aceasta nu va putea fi depășită decât prin angajamentul și 
responsabilitatea fiecăruia dintre noi. 
Responsabilitatea individuală presupune că fiecare dezvoltă o grijă personală 
în materie de igienă și sănătate și este 
de acord în mod liber să urmeze și să 

respecte recomandările din 
sănătate. 

Am încredere că avem capacitatea de 
autodisciplină sanitară, în contextul 
libertăților individuale, fără a 
aștepta măsurile coercitive ale 
statului. 
Putem și trebuie să rupem lanțul de 
transmitere al virusului. Aceasta 
înseamnă respectarea cu strictețe a 
măsurilor și recomandărilor 
autorităților medicale. Este de 
datoria noastră să demonstrăm o 
mare responsabilitate individuală, 
respectând cu strictețe măsurile 
sanitare. Covid 19 este un pericol 
care ne privește pe toți. Trebuie să 

ne concentrăm pe acțiuni eficiente, responsabile și atente. Este un efort 
necesar al fiecărui cetățean în contextul actual și fiecare trebuie să contribuie 
în această luptă împotriva pandemiei Covid 19. 

În lipsa acestei responsabilități, toate eforturile personalului sanitar, 
toate sacrificiile lor de până acum pot deveni zadarnice.  

În lipsa manifestării acestei responsabilități a fiecărui cetățean, 
capacitatea sistemul de sănătate riscă să fie depășită.  

În lipsa responsabilității, misiunea ce până ieri era posibilă riscă sa 
devină imposibilă. 



Nu pot crede că vreunul dintre 
cetățeni se poate încărca din cauza 
nerespectării judicioase a măsurilor 
sanitare cu povara îmbolnăvirii 
celorlalți apropiați. Oricine poate fi 
victimă: părinți, copii, bunici, rude, 
prieteni. E prea grea această 
povară!!!!!!!!!! 

Doar printr-o responsabilitate 
înaltă a fiecărui cetățean poate fi 
câștigat războiul cu această 
pandemie, care ne poate răni, dar nu 
ne poate învinge!”, a declarat Estera 
Stămoiu, președintele Ordinului 
Asistenților Medicali Argeș. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ministerul Sănătății, în colaborare cu Școala Națională de Sănătate 

Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar și Ordinul 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România, organizează și desfăşoară programe de specializare în vederea 
reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor 
profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii 
medicali. Acestea se desfășoară în prezent în baza Ordinului ministrului 

MODIFICĂRI ALE PROGRAMELOR DE SPECIALIZARE 
PENTRU ASISTENȚII MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘE ȘI 
ASISTENȚI MEDICALI 



sănătății nr. 1076 din 09 iulie 2019 privind Normele de organizare şi 
desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei 
profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru 
asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali. 
În urma consultărilor între Școala Națională de Sănătate Publică, Management 
și Perfecționare în Domeniul Sanitar și Ordinul Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, s-a identificat 
necesitatea unor modificări  și completări ale Ordinului menționat, care 
vizează în principal următoarele: 
 -introducerea în programele de 
pregătire a asistenților medicali în 
calitate de lectori, pentru 
acoperirea necesarului de 
personal de instruire; 
-introducerea unei noi 
specializări, respectiv tehnician 
perfuzionist; b  
-precizarea pentru programele de 
nefrologie/hemodializă a locurilor 
de practică în centrele de dializă, 
care au baza materială necesară 
instruirii practice și teoretice; 
-alocarea unui procent de până la 20 la sută din locurile pentru cursanți celor 
care nu sunt încadrați în unitățile sanitare; 
– stabilirea locurilor unde se desfășoară activitățile didactice (teoretice și 
practice) de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și 
Perfecționare în Domeniul Sanitar și responsabilul național; 
-modificarea modalității de depunere a contestațiilor.              
 

 

 
 

Ordinul Asistenților Medicali Argeș lansează un curs nou, de actualitate 
pentru asistenții medicali argeșeni, MANAGEMENTUL ÎNGRIJIRII 
PACIENȚILOR CU INFECȚIE SARS-CoV-2. Acesta este disponibil gratuit, 24 
ore/24 ore, ca de altfel toate cursurile din portofoliul filialei și poate fi accesat 
la adresa https://oamr-emc-arges.ro/. 

CURS PENTRU ASISTENȚII MEDICALI ARGEȘENI 
MANAGEMENTUL ÎNGRIJIRII PACIENȚILOR CU INFECȚIE SARS-CoV-2 

 

https://oamr-emc-arges.ro/


Pandemia generată de virusul SARS-
CoV2, despre care OMS avertizează că ar putea 
fi de lungă durată, a pus personalul medical în 
fața multor necunoscute. 

Echipa de conducere a Ordinului 
Asistenților Medicali Argeș este permanent 
preocupată de a asigura o paletă cât mai largă 
de teme și domenii pentru dezvoltarea 
educației profesionale a membrilor filialei. 

Pandemia generată de virusul SARS-CoV2 
determină multiple consecinţe de ordin 
medical, psihologic, social şi economic. Suntem 
în plin fenomen în care omul se află într-o 
adevărată competiţie de supraviețuire cu un 
virus extrem de agresiv şi generator de suferinţă umană, iar asistenții 
medicali au răspuns și răspund cu profesionalism și responsabilitate, acestei 
imense provocări. 

Timpurile dificile pe care le 
traversăm, au determinat o 
schimbare de paradigmă în 
procesul de învățare. Altfel 
spus, asistenții medicali s-au 
adaptat în timp real în 
acordarea practică a îngrijirilor 

de sănătate specifice, și-au însușit tehnici și practici noi, ale căror noțiuni 
teoretice au suferit permanente schimbări. 

În acest context, și 
venind în întâmpinarea 
nevoii de cunoaștere, 
învățare și educație medicală 
continuă identificată în 
rândul asistenților medicali 
argeșeni privind această 
temă, a fost a elaborat cursul 
MANAGEMENTUL ÎNGRIJIRII 
PACIENȚILOR CU INFECȚIE 
SARS-CoV-2.  



 Având o bibliografie consistentă, suportul de curs prezintă metodologii 
de supraveghere a COVID-19, definiții de caz și algoritm de testare, ghid 
privind echiparea cu echipamente de protecție individuală, reguli de urmat în 
igiena mâinilor pentru personalul medical care îngrijește persoanele suspecte 
sau confirmate cu infecție cu noul coronavirus, prevenirea și controlul 

infecțiilor suspecte cu noul coronavirus în 
unitățile sanitare,  managementul pacienților 
simptomatici la nivelul medicului de familie, 
intervenția  de  sănătate  mintală și psiho-
emoțională la pacienții cu covid-19, etc. 
Dinamica schimbării simptomatologiei, studiile 
și cercetările la nivel mondial, vor determina cu 
siguranță actualizarea conținutului acestui curs, 
astfel încât asistenții medicali argeșeni să aibă la 
dispoziție informații complete și corecte privind 
infecția SARS-Cov-2. 
Invităm membrii noștri să parcurgă acest curs, 
pentru o cât mai bună cunoaștere holistică a 
acestui fenomen, pentru a fi aceeași profesioniști 
exemplar pregătiți, devotați îngrijirii pecienților. 
 

 
 
 
 
 
 
IULIANA CÎRJAN  
Asistent principal pediatru 
Psiholog Clinician 

 
   Anul 2020-brusc, planurile și rutina vieții de zi cu 
zi, se modifică radical prin apariția unui inamic invizibil, 
nou, original- COVID 19 - care pune la grea încercare 
sistemele medicale de pe tot mapamondul, sistemul 
imunitar al fiecărui individ, siguranța zilei de mâine și 
ne-a scos din zona de confort cu care fiecare dintre noi 
ne obișnuisem. 

IMPACTUL  PSIHOLOGIC AL PANDEMIEI DE 
COVID-19 ASUPRA PERSONALULUI MEDICAL 

http://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar/1636-ghid-privind-echiparea-cu-echipament-de-protectie-individuala
http://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar/1636-ghid-privind-echiparea-cu-echipament-de-protectie-individuala
http://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar/1636-ghid-privind-echiparea-cu-echipament-de-protectie-individuala
http://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar/1636-ghid-privind-echiparea-cu-echipament-de-protectie-individuala
http://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar/1345-2-prevenirea-si-controlul-infectiilor-suspecte-cu-noul-coronavirus-in-unitatile-sanitare-23-01-2020
http://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar/1345-2-prevenirea-si-controlul-infectiilor-suspecte-cu-noul-coronavirus-in-unitatile-sanitare-23-01-2020
http://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar/1345-2-prevenirea-si-controlul-infectiilor-suspecte-cu-noul-coronavirus-in-unitatile-sanitare-23-01-2020
http://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar/1636-ghid-privind-echiparea-cu-echipament-de-protectie-individuala


 Imaginile cu un important impact emoțional difuzate pe canalele social-
media, contradicțiile în declarații, deciziile luate la repezeală–spitale Covid, 
spitale non Covid-lipsa protocoalelor terapeutice, au avut rolul de a amplifica 
șocul inițial, bulversând mintea umană, divizând societatea și punând la grea 
încercare personalul medical. De-a lungul celor șase luni de la debutul 
pandemiei  personalul medical  a fost nevoit să se adapteze din mers 
(echipamente de protecție incomode, insuficiente, volum mare de muncă, 
personal insuficient, aparatură deficitară, protocoale noi, decompensare 
rapidă și imprevizibilă a pacienților, pierderea pacienților, pierderea colegilor, 
etc.) ceea ce a creat un stres psihic important, o presiune mai rar întâlnită pe 
care fiecare membru al echipei terapeutice a manageriat-o în stil propriu. 
 Pe lângă problemele cu care se confruntau la locul de muncă, a mai  
aparut și teama de infectare, grija față de sănătatea proprie, teama de a-și 
infecta familiile, izolarea/distanțarea față de cei dragi lor, imposibilitatea de a-
și îmbrățișa copiii, îngrijorările legate de impactul statutului profesional 
asupra familiei, emoții care generau frustrare, angoasă, neliniște. 
 Deși în România studiile privind incidența sindromului de burnout 
(sindromul de oboseală profesională) sunt insuficiente, acesta există. 
Personalul medical, în special asistenții medicali, datorită rolului de mediator 
pe care il au în relația medic-pacient-aparținator,  dorinței  de a mulțumii pe 
toată lumea, volumului mare de muncă, frustrărilor  pacienților, lipsei  de 
apreciere din partea superiorilor, sentimentului  permanent de presiune a 
timpului, funcționării greoaie a 
sistemului informatic, înregistrează 
cel mai crescut scor al riscului de 
burnout, sindrom care se manifestă 
printr-o stare de epuizare, atât fizică 
cât și psihică și conduce la scăderea 
performanțelor la locul de muncă, 
afectează relațiile cu cei din jur și 
calitatea vieții individului. 

Sindromul burnout se 
aseamănă cu depresia prin: tulburări 
de somn și de digestie, senzația de 
epuizare și de scădere a 
randamentului profesional, scăderea 
capacității de dialog și de 
interacțiune cu cei din jur, senzația 
de goliciune sufletească și că viața 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Munc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Depresie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Somn
https://ro.wikipedia.org/wiki/Digestie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Goliciune_sufleteasc%C4%83


profesională invadează viața privată. 
În lucrarea sa, “Iesirea din depresie – medicamente sau psihoterapie”, 

Dominique Barbier descrie mai multe etape în evoluția acestui sindrom: 
• entuziasmul ideal: specific începătorului care nutrește speranțe în 

cariera sa; 
• stagnarea ineficientă: individul simte că nu este recompensat 

corespunzător muncii depuse; 
• sentimentul de frustrare: apar tulburări fizice (cefalee, migrenă, 

tulburări gastro-intestinale) și emoționale (anxietate, depresie); 
• apatie, dezamăgire și reacția de 

apărare: individul se simte tot mai 
frustrat, dar nu poate renunța la 
locul de muncă din motive 
economice, ceea ce conduce la 
crearea unei imagini negative 
despre propria persoană. 

Fiecare asistent medical a trăit 
aceste sentimente în cariera sa, 
pericolul asupra sănătății individului 

apare atunci când aceste stări persistă pentru o perioadă lungă de timp, când 
acesta nu vede nici o modalitate de a ieși din această situație putând 
determina vulnerabilitatea la boli (hipertensiune arterială, diabet zaharat, 
etc.). Inițial, asistenții medicali au experimentat acea stare de șoc emotional, 
determinată de noutatea situației și de bruschețea cu care s-a instalat, dublată 
de teama de contaminare, dar cum era de așteptat , s-au adaptat rapid făcând 
față cu succes provocărilor, protocoalelor, manifestând profesionalism și 
devotament în îngrijirea omului bolnav, reconștientizând motivația care a stat 
la baza alegerii acestei profesii nobile. Este de amintit faptul că și în România, 
ca în multe alte țări, au luat ființă grupuri de suport psihologic (online sau 
,,față în față”)  pentru personalul medical, și nu numai, unde profesioniști în 
domeniul sănatății mintale acordă ajutor psihologic gratuit în vederea 
normalizării stărilor afective, prevenirea fenomenelor de inadaptare la mediul 
social, familial, profesional și a tulburărilor emotionale. 

În cadrul acestor întâlniri, fiecare își poate  împartăși experientele,  
trăirile, emoțiile, îngrijorarile, temerile fară să fie judecat, criticat; este 
susținut, încurajat, ghidat să-și traiască viata în armonie cu sine și cu ceilalți. 
Benefice sunt și întâlnirile între asistenții medicali cu scopul de a-și împărtăși 
problemele,  de a îmbunatăți relațiile de colaborare, de a se sustine, de a 
îmbunatăți calitatea actului medical.   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cefalee
https://ro.wikipedia.org/wiki/Migren%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anxietate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Depresie


 Deviza  ,,Asistenții medicali 
sunt o forță” are menirea să ne 
ajute să înțelegem ce parte 
importantă a actului terapeutic  
suntem.   

Dragi colegi, să ne menținem 
sănătatea și să ne îndeplinim cu 
succes  atribuțiile profesionale! 

 
 
 
 

 
De când e ,,lumea lume”,  omul  cu 
inimă mare este  iubit și căutat de 
semenii săi. Despre un astfel de 
om se spune că este ,,bun de pus la 
rană”.       Vorba aceasta izvorâtă 
din înțelepciunea  românească  i 
se potrivește mânușă 
Cristinei Leuștean, asistent 
medical radiolog la Spitalul de 
Pediatrie din Pitești. Pentru că 
este un profesionist în domeniu și 
pentru că a înțeles importanța 

perfecționării permanente, Cristina Leuștean a decis să vină în sprijinul colegilor 
săi, din postura de formator în cadrul Ordinului Asistenților Medicali Filiala 
Argeș, prin intermediul cursurilor de educație medicală continuă. Este un 
profesionist care dăruiește din experiența și din pregătirea sa celor care iubesc 
profesia aleasă și care doresc să intre în competiția unde se întâlnesc cei mai 
buni.  Un motiv suficient de bun pentru a ne stârni curiozitatea și a ne dori să o 
cunoaștem mai bine. 
 

Ce sau cine v-a îndemnat să alegeți profesia de asistent medical? 
Dintotdeauna am simțit nevoia de a ajuta pe cei suferinzi, de a oferi 

dragoste și de a arăta empatie față de aceștia. Este o profesie frumoasă, nobilă 
care-ți oferă foarte multe satisfacții.  

Nimic nu este mai frumos decât să vezi zâmbetul pacientului când ai 
terminat actul medical. 

    O INIMĂ MARE EMPATIZEAZĂ CU PACIENȚII MICUȚI 

 



 
Cum v-ați început cariera de asistent medical? 
Am început să profesez la vârsta de 24 de ani, în momentul în care am 

terminat școala postliceală și am fost repartizată la spitalul Regele Carol I din 
Costești. Acolo am găsit un colectiv minunat care m-a ajutat să progresez în 
meseria de asistent medical, care m-a susținut să mă formez în meseria de 
asistent medical și care m-a determinat ca, în fiecare zi, să-mi doresc să fiu un 
asistent medical bine pregătit. 
 

Ce v-a determinat să vreți să faceți și altceva, să activați și în sfera 
profesional- științifică? 

A fi asistent medical înseamnă a răspunde în fiecare zi unor noi 
provocări. Fiecare pacient are o particularitate anume. Trebuie să fii un bun 
asistent medical pentru a oferi servicii medicale de calitate. Reușești doar 
datorită unei bune pregătiri profesionale. 

Așadar, această activitate 
vine să completeze experiența 
medicală și vă ajută să oferiți 
pacientului un act medical de 
o calitate superioară… 

Fără o pregătire continuă 
a asistenților medicali, actul 
medical nu are aceeași calitate. 
Pentru a oferi servicii medicale 
de înaltă calitate pacientului, 
asistentul medical trebuie să își 
poată îndeplini menirea în 
fiecare zi, prin aceste cursuri de 

pregătire și de formare profesională.  
Pentru mine a fost o provocare și o oportunitate de a oferi colegilor mei din 
experiența acumulată în decursul acestor ani.  
 

De unde ați luat energia necesară implicării în aceste activități? Ce 
v-a motivat? 

Totul a pornit din dorința de a cunoaște mai mult, de a progresa, de a 
mă forma ca asistent medical. 

Toate aceste lucruri am dorit să le împărtășesc cu ceilalți colegi 
participând la cursurile de formare profesională pentru asistenții medicali.   



Motivația asistenților medicali spre cunoaștere, spre formare 
profesională mi-au dat forța și energia necesară de a merge mai departe de-a 
face cursurile de formare profesională împreuna cu aceștia. 
 

Ați fost sprijinită în această privință?  
În activitatea de formare profesională a asistenților medicali am fost 

sprijinită de doamna Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților 
Medicali Argeș, dar și  de întreaga conducere a filialei județene Argeș  și nu în 
ultimul rând de colegii mei,  asistenții medicali. Prin participarea la cursuri te 

conectezi cu informații noi, cu 
metode noi de tratament și de 
investigații medicale.  Toate aceste 
lucruri îmbunătățesc calitatea 
servicilor medicale și vin în 
sprijinul pacienților.   

Prin participarea la aceste 
simpozioane, noi, asistenții 
medicali, ne împărtășim 
experiențele profesionale 

accumulate  în fiecare zi și ne dăm forța de-a fi o echipă medicală unită, bine 
pregătită și pentru a ne bucura de succes. Este și o bună ocazie de a ne 
cunoaște pe noi,  să descoperim latura umană din noi, de a ne consolida relația 
și de-a întări comunitatea asistenților din județul Argeș. 
 

Credeți că ați ajuns un asistent medical de succes datorită 
participării la activitățile filialei Argeș a Ordinului Asistenților Medicali? 

Prin implicarea și organizarea de către Ordinul Asistenților Medicali 
Argeș de cursuri, de simpozioane care au venit în sprijinul asistenților 
medicali pentru a-i forma în profesia de asistenți medicali,  a crescut gradul de 
formare profesională și putem face față și situațiilor neprevăzute care pot 
apărea în fiecare zi la locul de muncă. Toate acestea ne ajută în profesia de 
asistent medical, pentru creșterea gradului de formare profesională spre a 
face față situațiilor ce apar în fiecare zi la patul bolnavului.   

Spun mereu profesie pentru că totul vrei să faci cu sufletul.  Nu este ceva 
mecanic.  Trebuie să fii dedicat în tot ceea ce faci,  să iubești ceea ce faci,  să ai 
dăruirea spre această profesie.  Pur și simplu te legi foarte mult de tot ceea ce 
faci.  Trebuie să te dăruiești în fiecare zi.  Altfel nu poți să îndeplinești un act 
medical până la capăt.  



În afară de actele medicale care țin de profesie,  asistentul medical oferă, 
poate,  cel mai bun medicament arătându-le celor aflați în suferință empatie, 
înțelegere,  zâmbetul și încurajările de care aceștia au nevoie. Acestea sunt 
cele mai bune medicamente înainte de toate. 

  
Credeți că un bun asistent 
medical se poate delimita în 
activitatea sa de ceea ce este 
el ca om? Se poate limita 
doar la fișa post? 

Asistentul medical  
dăruiește în fiecare zi o parte 
din el fiecărui pacient. În 
afară de atribuțiile din fișa 
post, asistentul medical 
dăruiește în fiecare zi 
empatie, dragoste, înțelegere 
față de semeni și dragostea 

spre profesia de asistent medical care se regăsește în calitatea  actului 
medical. Îmi place ceea ce fac. Este profesia în care mă regăsesc în fiecare zi, 
iar la sfârșitul orelor de muncă văd zâmbetul pe fața pacienților.   

Nimic nu este mai 
frumos decât zâmbetul 
copiilor! Cel mai frumos 
lucru care mi se întâmplă în 
fiecare zi este acela când 
copilul se prezintă 
laboratorul de radiologie și 
imagistică medicală 
plângând, supărat, iar după 
ce stau de vorbă cu el îl fac 
să înțeleagă că nu-i fac 
absolut nimic rău, îi fac 
investigații care ne ajută să-i punem un diagnostic corect prin care se poate 
face bine. Îi prezint laboratorul unde lucrez.  Iar după ce se familiarizează cu 
aparatura îl fac să vorbească să nu îi mai fie teamă de ce se întâmplă acolo, iar 
la sfârșit, după ce-am terminat investigațiile, chiar să îmi zâmbească, iar 
părintele să îmi mulțumească și să îmi spună că dacă va fi nevoie va reveni și 
altă dată și că este sigur că a doua oară copilul nu va mai plânge. 



În fiecare zi la locul de muncă suntem supuși provocărilor. Am încercat 
să le ofer micuților pacienți încredere, să-i fac să intre curajoși  în laboratorul 
de radiologie și imagistică medicală pentru investigații.  Cel mai frumos lucru 
este când mă prinde cu mânuța, mă însoțește, ascultă ce spun că are de făcut și 
chiar văd în privirea lui încrederea că de-acolo va pleca fericit și nu va mai 
avea teamă să revină. Sunt mamă de 25 de ani, am un fiu și în fiecare zi, în 
ochii fiecărui copil care intră în laborator, văd ochii copilului meu și dăruiesc 
tot ce este mai bun din mine, pentru fiecare pacient ca și cum ar fi copilul meu.  
Încerc să-l ajut, încerc să-i ofer siguranță, încredere  în mine și în  halatul alb 
de care uneori copiii se tem și să-i ofer o parte din dragostea mea și din 
pregătirea mea profesională. 
 

Suntem în  Anul 
Internațional al Asistentului 
Medical și al Moașei, an marcat la 
nivel global de o pandemie care 
pare fără leac.  Ce sentimente v-au 
încercat având, ca asistent 
medical, responsabilitatea 
îngrijirii unor pacienți 
diagnosticați cu SARS-COV-2?  

Sentimentul de compasiune și 
empatie în fața suferinței 
pacienților infectați cu acest virus, mă fac să îmi înving teama și să lupt și eu 
cu acest virus dându-mi forța de a acționa cu profesionalism în îndeplinirea 
procedurilor medicale. Pacienții fiind izolați de familie, noi, cadrele medicale 
echipate în costume de protecție, suntem, în aceste momente, singurele 

persoane care îi ținem de mână, 
îi încurajăm și  luptăm alături de 
ei . 
         Care sunt sacrificiile pe 
care le face un asistent medical 
în această perioadă? Ce este cel 
mai greu? 

Într-adevăr, este greu să 
neglijezi familia în această 
perioadă, dar nu consider că este 
un sacrificiu foarte mare având 
în vedere că în momentul când 



am ales această profesie știam că pot fi momente în care voi fi nevoită să-mi 
sacrific familia.  
        Asistentul medical este expus în orice moment infectării cu acest virus. 
Cât de puternică este teama de a nu lua acest virus și a infecta apoi pe cei 
dragi?   

E normal să ai o teamă că ai putea contacta acest virus, dar dacă ne 
protejăm și respectăm toate procedurile și protocoalele, dacă purtăm corect 
echipamentul de protecție este un risc foarte mic să-i infectăm pe cei dragi. 
      Cum ar trebui să ne protejăm, atât fizic cât și psihic, de acest virus și de 
efectele sale? 

Purtarea măștii, spălarea pe mâini cu apă și săpun, folosirea 
dezinfectanților de mâini, sunt măsuri eficiente care pot ține la distață acest 
virus. Evitarea zonelor aglomerate, a spațiilor neaerisite natural pot ajuta la 
stoparea răspândirii virusului SARS- COV-2. 

     Care este mesajul dumneavoastră 
pentru populație în contextul în care ne 
confruntăm cu o creștere semnificativă 
a numărului de persoane infectate cu 
virusul SARS-COV-2? Cu toate acestea 
există destul de mulți semeni care nu 
cred că acest virus există.   

Știu, suntem un popor sociabil, cald, 
iubitor, căruia îi place să se îmbrățișeze, dar în aceste zile este bine să evităm 
aceste gesturi care ne apropiau, ne încălzeau sufletul.  

Sunt sigură că respectând acum aceste reguli, în curând totul va trece și 
ne vom putea îmbrățișa din nou. 
 

 

 

- Din primăvară, asistenții 
medicali sunt pe front, la datorie, 
cum aţi afirmat în repetate 
rânduri. Care au fost pârghiile de 
sprijin pe care OAMMR Argeş le-a 
oferit? 

Încă de la începutul pandemiei, 
am afirmat cu toată convingerea, și 

ESTERA STĂMOIU: ,,ASISTENȚII MEDICALI, ÎNTOTDEAUNA ÎN PRIMA 
LINIE, ALĂTURI DE PACIENȚI”  

 



nu voi înceta să repet de câte ori mă voi referi la colegii mei, că asistenții 
medicali sunt eroi pe frontul de luptă cu un inamic nevăzut, necunoscut și, cu 
atât mai mai mult, extrem de periculos. Asistenții medicali nu sunt acei eroi 
care poartă pelerine și arme sofisticate, ei sunt supereroi îmbrăcați în 
echipamente de protecție din care nu li se disting cearcănele, epuizarea, 
lacrimile care uneori le inundă ochii, iar armele lor sunt profesionalismul, 
determinarea, curajul, compasiunea, spiritul de sacrificiu, întotdeauna alături 
de pacienți. 

De la debutul crizei sanitare provocată de virsul SARS-Cov2, am 
considerat că este imperativ ca Ordinul Asistenților Medicali Argeș să rămână 
același partener activ al membrilor săi, să fim ”vocea” celor pe care îi 
reprezentăm.  

În acest sens, preocupați în mod constant de informarea corectă, am venit 
în sprijinul asistenților medicali publicând pe site-ul instituției, într-o secțiune 
specială, toate informațiile medicale utile și relevante în practica profesională, 
considerând că aceasta reprezintă o armă importantă în lupta impotriva Covid 
19.  

Venind în 
întâmpinarea nevoii de 
cunoaștere, învățare și 
educație medicală 
continuă identificată în 
rândul asistenților 
medicali argeșeni, 
filiala noastră a 
elaborat cursul MANAGEMENTUL ÎNGRIJIRII PACIENȚILOR CU INFECȚIE 
SARS-CoV-2, astfel încât colegii noștri să aibă la dispoziție informații complete 
și corecte privind acest subiect. 
 Fiind în permanent contact cu asistenții medicali din toate unitățile 
sanitare, ascultându-le, experiențele, temerile și emoțiile, a apărut ca o 
firească exigență cunoașterea de către publicul larg a acestor gânduri. Așa a 
prins viață un alt proiect al filialei, ”Mărturii ale asistenților medicali argeșeni 
de pe frontul de luptă”, un jurnal de pandemie al ”eroilor în halate albe”, pe 
care argeșenii l-au putut citi în publicațiile locale. 

O altă acțiune derulată de filiala 
noastră a fost campania online 
”MULȚUMESC DIN INIMĂ!”, 
înlăuntrul căreia fiecare argeșean 

CURS!!! 

MANAGEMENTUL 
ÎNGRIJIRII PACIENȚILOR 
CU INFECȚIE SARS-CoV-2 



poate posta pe rețelele de socializarea #multumescdininima. 
Nu în ultimul rând, trebuie amintit că Ordinul Asistenților Medicali a 

donat 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. 
 
- Ce misiune şi-a asumat Ordinul Asistenţilor Medicali Argeş în această 
perioadă de grea încercare 
faţă de membrii săi, cât şi 
faţă de argeşeni? 

Așa cum menționam 
anterior, filiala noastră este, 
dincolo de ceea ce reprezintă 
instituțional organizația 
profesională, atât partenerul 
real, activ și dinamic al 
asistenților medicali, cât și, în 
egală măsură, un vector de 
imagine și o punte de legătură 
cu argeșenii. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să facem cunoscut întregii 
societăți rolul eminamente esențial pe care îl au asistenții medicali în sistemul 
de sănătate. Acest context epidomiologic a dovedit ceea ce, poate de-a lungul 
timpului a fost trecut cu prea multă ușurință cu vederea, și anume că, acești 
profesioniști, uneori nedrept anonimi, sunt ÎNTOTDEAUNA în prima linie în 
lupta cu bolile, alături de pacienți și familiile lor, în spitale sau în comunitate. 

Consider că avem datoria, așa cum asistenții medicali, cu eforturi uneori 
supraomenești, trec peste provocări, epuizare și stres, să fim un neobosit 
mesager al solidarității interumane, al respectului și responsabilității 
reciproce, pentru binele nostru, al tuturor, ca societate.  

 
-  Ce mesaj aveţi pentru argeşeni şi cum ar trebui să înţeleagă şi să 
gestioneze relaţia pacient – asistent medical? 

Relația asistent medical-pacient este clădită pe respect, încredere, 
colaborare și sinceritate, împreună formând o echipă ”pentru viață”. 

Pe de o parte, aș spune că pacienții sunt ”centrul universului 
profesional” pentru asistenții medicali. Dorința de a alina suferință, de a ajuta, 
de a fi parte la actul medical care să determine o stare de sănătate cât mai 
bună,  sunt doar câteva dintre rațiunile pentru care au asistenții medicali ales 
această nobilă profesie.   



Pe de altă parte, de cele mai multe ori, 
pacienții descoperă în asistenții medicali un 
camarad onest în lupta cu boala, un confident 
sincer căruia să-i împărtășească temerile, 
spaimele, dar și bucuriile, speranțele și 
reușitele. 
 Dar ca această echipă să fie imbatabilă 
și împreună să învingă în războiul istovitor pe 
care îl poartă în egală măsură, trebuie să 
rămână solidari. Solidaritatea trebuie să fie 
cuvântul de ordine, una din soluțiile cea mai 
la îndemână care permite depășirea acestei 

teribile încercări pe care o traversează omenirea. 
Avem nevoie unii de alții! Să ne susținem reciproc!  
 

- Cum ați trăit, ca experiență personală, această perioadă și care au fost 
resursele dumneavoastră de putere pentru a depăși vremurile atipice și 
complicate care au marcat anul în curs ? 

Pentru că această întrebare vizează experiența personală, voi schimba 
puțin registrul de exprimare, de la cel instituțional, la cel personal. 

Am constatat că există un război mai crâncen decât războiul pentru 
sănătate, există războiul cu tine și pentru 
tine. Există un virus, mai de temut decât cel 
care amenință omenirea, acela care ”atacă” 
esența ființei noastre, umanitatea. În fond, 
”Cea mai înverșunată luptă este cu tine 
însuți” (Voltaire). 

Resursele mele de putere în aceste 
vremuri de încercare au fost și rămân aceste 
trei ”Credința, Speranța și Dragostea”. De 
oameni!  

Citându-l pe Abraham Lincoln, pot spune că ”Dumnezeu este opinia mea 
publică”. 
- Privind totuși spre viitor, ce proiecte aveți în plan profesional și 
personal, pe termen mediu? 

Păstrând același registru, vă pot spune că în plan personal am ales să 
trăiesc în prezent și să privesc viitorul ca pe o taină a lui Dumnezeu. 



Într-adevăr, acum câțiva ani spuneam despre viitor că este în mâinile 
noastre, că ne aparține. Dar astăzi, după experiența Covid, experiență care te 
îndeamnă la o reflexie profundă a vremurilor, pot afirma că mi-am luat de pe 

umeri această ”taină” a 
viitorului, încredințând-o în 
mâinile Celui care are 
puterea de a o pătrunde, 
dându-i destinația finală. 

În plan profesional, 
instituțional vorbind, 
ghidată de aceleași valori și 
principii care mă definesc, 

voi continua să reprezint responsabil și onest, această instituție, pentru a 
onora încrederea pe care mi-au atribuit-o asistenții medicali. 
  Prezentul profesional deschide noi orizonturi pentru viitorul profesiei 
de asistent medical, orizont spre care avem responsabilitatea să ne îndreptăm. 

Valorile inconstestabile ale acestei instituții au fost și rămân asistenții 
medicali, alături de care, reușesc să construiesc o instituție solidă, respectată, 
un real partener în sistemul de sănătate.  

 
 

 

 

 
Colorate parcă de însăşi gazda lor, toamna, gutuile 
au fost abandonate undeva în drumul nostru nu 
numai pentru plăcerea papilelor gustative, ci şi 
pentru beneficiile medicale pentru care sunt 
recunoscute şi aplaudate la scenă deschisă. 
Autor: Bianca Dragomir 

 
 
Indiferent cum le exploatăm – crude, 
coapte, uscate, fierte – gutuile îşi 
păstrează proprietăţile şi acţionează 
pozitiv asupra organismului. 

SĂNĂTATE PE GUSTATE:  

GUTUIA, FRUCTUL CU PARFUM DE TOAMNĂ 

https://www.csid.ro/autori/bianca-dragomir/


În primul rând, ele pot duce în spate un întreg sistem imunitar, mai ales în 
sezonul rece! 
Gutuia reduce glicemia, tine 
tensiunea sub control si 
previne virozele respiratorii 
 
Compot de gutui 
Apoi, fără vreo pretenţie, 
îmbunătăţesc sistemul digestiv 
şi cel respirator şi, mai mult, te 
ajută să scapi de acnee. Câteva 
bucăţele de gutui adăugate într-
o salată de legume sau de fructe 
reprezintă un stimulator pentru 
digestie. Proaspete, gutuile sunt 
remedii naturiste pentru buna 
funcţionare a ficatului, dar şi pentru afecţiunile psihice. Iar pentru pacienţii 
aflaţi în etapă de covalescenţă, preparatele din gutui, precum gemul, jeleul, 
siropul, cu aroma lor specifică, pot fi adevărate stimulente. Mai mult, în 
camera bolnavilor este indicat să se ţină pe masă cel puţin două gutui. 

Gutuile şi sistemul imunitar  
În urmă cu 4.000 de ani, gutuile 
erau folosite de romani, dar şi de 
greci pentru întărirea sistemului 
imunitar şi pentru stimularea 
potenţei. Iar strămoşii noştri ştiau 
foarte bine de ce luau anumite 
decizii: gutuile au un conţinut 
bogat în săruri de fier, potasiu şi 
magneziu.  

Pe lângă aceste întăritoare, 
vedetele toamnei se bucură de 
prezenţa principiilor bioactive – 

taninul, pectinele – şi de influenţa vitaminelor A, B, C şi PP. Tanina, în 
combinaţie cu pectina, întreţine sănătatea mucoasei digestive, iar 
antioxidanţii din gutui sunt un real sprijin pentru radicalii liberi, reducând 
astfel riscul de cancer.  
Un alt atu al gutuilor pleacă de la concentraţia mare de potasiu care scade 
presiunea vasculară. 

https://www.csid.ro/noutati-sanatate-frumusete-dieta/gutuia-reduce-glicemia-tine-tensiunea-sub-control-si-previne-virozele-respiratorii-5015705/
https://www.csid.ro/noutati-sanatate-frumusete-dieta/gutuia-reduce-glicemia-tine-tensiunea-sub-control-si-previne-virozele-respiratorii-5015705/
https://www.csid.ro/noutati-sanatate-frumusete-dieta/gutuia-reduce-glicemia-tine-tensiunea-sub-control-si-previne-virozele-respiratorii-5015705/
https://www.csid.ro/diet-sport/retete-culinare/conserve-muraturi/compot-de-gutui-3255510/


Specialiştii au atribuit gutuilor 100 de 
proprietăţi, printre care se numără 
şi acţiunea antiinflamatoare, astringentă, 
analgezică, emoliantă, tonică şi 
expectorantă. 

Cu forma lor bivalentă, între măr şi 
pară, gutuile mâncate dimineaţa, pe 
stomacul gol, întăresc gingiile şi ajută 
la remineralizarea dinţilor în timp ce 
elimină toxinele din organism şi te scapă de 
oboseală.   

Vitamina C din compoziţia unui suc de 
gutui este un remediu pentru răceală, 
gripă (infecţii de sezon) şi încetineşte 
procesul de evoluţie al microelemntelor care favorizează hepatita. 

Un pahar de suc de gutui este recomandat zilnic, înainte de masă, timp 
de 30 de zile, celor care suferă de astenie, celor cu probleme 
respiratorii, cardiacilor sau astenicilor.  

Susbtanţele pectice din gutui sunt 
esenţiale în reducerea colesterolului! 
 
Seminţele de gutui şi efectele lor 
terapeutice 
O tartă care conţine seminţe de gutui 
poate contribui la vindecarea tusei 
urmată de o expectoraţie cu sânge, 
astmului, diareei sau hemoragiilor 
uterine. De asemenea, pentru 
tuberculoză, în fază incipientă, traheită, 
bronşită sau angină pectorală este 

recomandat să te foloseşti tot de 
seminţele gutuilor. 
    
 
 
 
 
 
 



 
La revedere, anemie! 

Gutuile stimulează pofta 
de mâncare, tocmai de 
aceea sunt impuse în 
dieta copiilor mofturoşi 
sau anemici – în 
combinaţie cu miere de 
albine, morcov, mere. 
În vremuri străvechi, 
femeile scăldau copiii 
prea slabi sau 
persoanele bolnave în 
decoct de gutui, acesta 
fiind un tratament 
pentru anemie, mai 

precis pentru activarea poftei de mancare şi a forţei fizice. 
Sursa:https://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/gutuia-100-de-
proprietati-benefice-intr-un-singur-fruct-10285188/ 
 

 

                                                                                                  
 
                                                     

 
 

 
Estera STĂMOIU                                 

 Președinte OAMGMAMR Argeș 
Întrebările pe care mi le-am pus ca membru al Comisiei 
Naționale de Etică și Deontologie și la care doresc să 
gasesc un răspuns prin intermediul acestui articol sunt: 

- ”Valorile etice și responsabilitățile asistentului 
medical pot dobândi în timpul pandemiei accente 

speciale? 
- O conștientizare etică mai puternică poate consolida și ghida practicile 

și abilitățile noastre  profesionale ?” 
Aceste intrebări mi le justific o dată în plus de vreme ce, fără îndoială, 

asistenții medicali sunt în centrul atenției întregii comunități. 

TABLETA LEGISLATIVĂ:  
ETICA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL IN 

TIMPUL PANDEMIE COVID-19 
 



Indiscutabil, toate aspectele practicii 
noastre profesionale au ramificații etice. 

Cu toții știm că normele noastre etice 
cuprind principiile etice, obligațiile noastre 
etice ce decurg din respectarea drepturilor 
pacientului, dar și care sunt caracteristicile 
relației asistent medical–pacient-medic, 
inclusiv cu echipele multidisciplinare de 
îngrijire în vederea atingerii obiectivelor 
comune de îngrijire. 

Însă anumite valori etice și 
responsabilități deontologice se dovedesc a fi mai relevante și mai necesare în 
timpul crizei actuale.      

Acestea includ o practică bazată pe compasiune, empatie, încredere, 
respect pentru demnitatea pacientului, confidențialitatea informațiilor 
medicale, dar și siguranța locului  de muncă, alocarea unor resurse suficiente. 

Am putut constata cu toții că încă de la începutul acestei pandemii, 
asistenții medicali și-au exprimat unele îngrijorări legitime cu privire la 
resursele insuficiente, la protecția și siguranța atât a pacientului, cât și a 
personalului, la expunerea profesională și riscurile acesteia, la potențiala 
epuizare profesională. 

Articolul 24 din Codul de etică oferă 
asistenților orientarea etică aplicabilă „în 
caz de calamități naturale (cutremure, 
inundații, epidemii, incendii) sau 
accidentări în masă, asistentul medical 
are obligația să răspundă la chemare, să 
își ofere de bună voie serviciile de 
îngrijire, imediat ce a luat cunoștință de 
eveniment.” 
Pentru 

a-și împărtăși experiențele, asistenții 
medicali folosesc o serie de platforme, 
inclusiv cele de social-media. Inevitabil, 
acestea atrag atenția publicului și generează 
o viziune a publicului asupra profesiei. În 
aceste situații de expunere publică 
personală, conduita noastră trebuie să 
mențină și să încurajeze încrederea 



publicului în profesia noastră și să promovăm obiectivele noastre comune: să 
oferim o îngrijire competentă, etică, sigură. 

Înainte de a ne expune public experiența, povestea, opinia, ar trebui să ne 
întrebăm în primul rând dacă ea este reprezentativă pentru profesia noastră 
și apoi să ne asigurăm că ea nu compromite confidențialitatea pacienților, a 
colegilor, dar și că respectă demnitatea pacientului.  

Nu intenționez să descurajez opiniile, dimpotrivă, doresc să reflectăm 
înainte. Reflecția ajută la dobândirea înțelegerii și poate contribui la o mai 
bună conștientizare etică a practicii noastre. Pentru că vorbind despre 
experiențele noastre în pandemie, oferim dincolo de imaginea personală, o 
imagine colectivă a profesiei noastre. 

Este recunoscut faptul că de la debutul brusc al pandemiei, asistenții 
medicali au experimentat sarcini și responsabilități crescânde, dificile, 
complexe, au experimentat emoții puternice, legate de suferința pacienților, 
de chiar îmbolnăvirile lor și uneori de pierderea de vieți omenești. Toți acești 
factori interferă direct cu îngrijirea pacientului. 

Este bine să identificăm și să recunoaștem împreună aceste surse de stres 
profesional, astfel încât să avem abordări colective, decât individuale. 

Astăzi, asistenții medicali trebuie să răspundă unor provocări majore și 
unor incertitudini. A fi 
conștienți de valorile comune 
ale profesiei ne poate oferi 
curaj și o busolă care să ne 
ajute să abordăm problemele 
etice legate de criză. 

Intenția mea prin forța 
acestor cuvinte este de a 
favoriza o conștiință etică 
mai puternică. Cred cu 
adevărat în respectarea 
orientărilor etice în interesul 

publicului pe care îl deservim și al profesiei noastre. 
În pofida provocărilor climatului actual din sănătate, etica noastră rămâne 

un ghid de neclintit pentru practica profesională în timpul acestei pandemii. 
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