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Estera Stămoiu, 

președinte OAMGMAMR ARGEȘ 

 
Pandemia Covid, o provocare a 

generației noastre de asistenți medicali, 

a arătat cu adevărat ,,puterile” nebănuite ale femeilor care, 

prin natura profesiei, poartă de grijă semenilor. Da, așa sunt 

ele! Femei sensibile și puternice și pentru că a trebuit să 
poarte un nume s-au numit simplu: asistente medicale. Sunt 

cele care, de când s-a declanșat pandemia, cu profesionalism 

și dragoste de semeni, au alungat temeri și au sădit 

încredere, au șters lacrimi și au sădit bucurie, au făcut 

sacrificii personale și au fost puntea de legătură între cei 

încercați și familiile lor, au fost acolo în linia întâi, în lupta 

împotriva covid. 

Astăzi, acum, ca o menire a sorții, când primăvara se 

întrezărește cu bogăția ei de culoare, de frumusețe, femeile 

trebuie să rămână și să continue lupta pentru a stăvili și cel de-al treilea val de pandemie. Am 

credința că asistentele medicale, cu experiența acumulată, cu profesionalismul și altruismul 

demonstrate, își vor aduce în mod fundamental contribuția la scurtarea acestei perioade. Eroinele 

din sănătate se vor ridica prin devotamentul și profesionalismul lor deasupra acestui nou val 

oferind ele însele o primăvară cu sănătate tuturor argeșenilor! De aceea, lor, asistentelor 

medicale, dar și tuturor femeilor din Argeș, le dedic această primăvară.  

După o lungă perioadă de încercări, acum este vremea potrivită să plantăm gânduri bune, 

iubire, credință, speranță.  

Îmbrăcați, dragi doamne și domnișoare, haina 

bucuriei și a iubirii de semeni și purtați-o așa cum numai o 

femeie frumoasă și puternică știe să o facă! 

Primăvară minunată, tuturor! 

Cu drag, 

Estera Stămoiu, 

Președinte OAMGMAMR ARGEȘ 

 

 

 

PRIMĂVARA EROINELOR  

DIN SĂNĂTATE 

EDITORIAL 
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Consiliul Național al Ordinului 

Asistenților Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenților Medicali din 

România a adoptat, Hotărârea 

nr.4/16.03.2021 care aduce modificări în 

ceea ce privește înregistrarea asistenților 

medicali ca persoană fizică independentă. 

Astfel, potrivit actului menționat, pentru înregistrarea asistenților medicali generaliști, moașelor 

și asistenților medicali la administrația financiară, în vederea dobândirii calității de persoană 

fizică independentă, certificatul de membru va fi însoțit de un aviz pentru înregistrarea ca 

persoană fizică independentă. Cererea pentru eliberarea avizului se va depune la filiala Ordinului 

Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la care este 

înregistrat în calitate de membru. 

După obținerea Codului de Înregistrare 

Fiscală (CIF), pentru a exercita profesia în calitate de 

persoană fizică independentă, asistenții medicali 

generaliști, moașele și asistenții medicali vor solicita 

OAMGMAMR eliberarea avizului anual. 

Avizul anual pentru asistenții medicali 

generaliști, moașe și asistenții medicali care își 

exercită profesia ca persoană fizică independentă, se 

eliberează numai persoanelor care fac dovada 

încheierii unor contracte de prestări servicii cu 

unități sanitare/instituții autorizate conform legii, în 

vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, 

potrivit calificării profe-sionale dobândite. 

Informații suplimentare pe această temă puteți obține accesând http://oammr-

arges.ro/articole/ hotarari-consiliul-national/. 

 

Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică,  

Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, PROGRAME DE 

SPECIALIZARE PENTRU RECONVERSIE PROFESIONALĂ și PROGRAME DE 

ASISTENT MEDICAL                      

                                                            

                PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

IMPORTANT! 

A început perioada de înscriere la programele  de specializare pentru reconversie 

profesională și la programele de specializare pentru dezvoltarea unor abilități 

profesionale pentru asistenții medicali 

 

MODIFICARE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ASISTENȚILOR 

MEDICALI CA PERSOANĂ FIZICĂ INDEPENDENTĂ 

http://oammr-arges.ro/articole/%20hotarari-consiliul-national/
http://oammr-arges.ro/articole/%20hotarari-consiliul-national/
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SPECIALIZARE PENTRU DEZVOLTAREA UNOR ABILITĂȚI PROFESIONALE 
pentru asistenți medicali. 

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul  

2021-2022, se face până la data de 15 septembrie 2021. 

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

 

 

În lumea întreagă, anual, la data de 24 

mai, au loc evenimente organizate pentru a 

marca Ziua Internațională de Luptă Împotriva 

Tuberculozei. Organizația Mondială a Sănătății 

(OMS) a stabilit această dată deoarece este data 

la care, în anul 1882, doctorul Robert Koch a 

anunțat descoperirea bacilului care provoacă 

tuberculoza (TBC) ceea ce a oferit posibilități 

de diagnosticare, tratare și chiar vindecare.  

,,Ceasul ticăie” este tema aleasă, anul 

acesta, de OMS, pentru a transmite mesajul că 

lumea a rămas fără timp pentru a acționa și a pune capăt tuberculozei. Acest lucru este deosebit 

de critic în contextul pandemiei COVID-19 care a pus în pericol lupta către eradicarea 

tuberculozei și asigurarea accesului echitabil la prevenire și îngrijire, în conformitate cu efortul 

OMS către realizarea Acoperirii Universale de Sănătate. Evenimentele desfășurate în această zi, 

la nivel internațional, au ca scop informarea și educarea populației generale precum şi educarea 

și consilierea pacienților cu tuberculoză cu privire la măsurile de igienă, în scopul de a preveni 

răspândirea infectării. 

24 Martie – Ziua Internațională de Luptă ÎmpotrivaTuberculozei 

ESTERA STĂMOIU: ,,EMPATIZĂM, NU STIGMATIZĂM!” 

 

RECONVERSIE 

PROFESIONALĂ 

Informații suplimentare cu privire 

la programele de reconversie profesională 

puteți obține accesând 

https://www.oamr.ro/wp-

content/uploads/2021/03/ANUNT-

INSCRIERI-SPECIALIZARI-

RECONVERSIE-2021-.pdf 

ABILITĂŢI PROFESIONALE 

Informații suplimentare  

cu privire la programele de dezvoltare 

a unor abilităţi  

puteți obține accesând 

https://www.oamr.ro/wp-

content/uploads/2021/03/ANUNT-

INSCRIERI-SPECIALIZARI-

ABILITATI-2021.pdf 
 

https://www.perfmed.ro/
https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2021/03/ANUNT-INSCRIERI-SPECIALIZARI-RECONVERSIE-2021-.pdf
https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2021/03/ANUNT-INSCRIERI-SPECIALIZARI-RECONVERSIE-2021-.pdf
https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2021/03/ANUNT-INSCRIERI-SPECIALIZARI-RECONVERSIE-2021-.pdf
https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2021/03/ANUNT-INSCRIERI-SPECIALIZARI-RECONVERSIE-2021-.pdf
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Tuberculoza afectează toate categoriile de 

vârstă, cele mai multe cazuri fiind înregistrate la 

bărbați, peste 50%. Sunt afectați însă și copiii sub 15 

ani (11%), boala fiind una dintre principalele cauze de 

deces la nivel mondial. 

Raportul OMS arată că, în anul 2019, zece 

milioane de oameni au fost diagnosticați cu TBC, iar 

din aceștia peste un million și-au pierdut viața. 

În țara noastră, lupta împotriva TBC a 

determinat specialiștii din domeniul medical să 

implementeze Proiectul „Consolidarea controlului 

tuberculozei în România prin creșterea 

competențelor profesioniștilor din domeniul TB” 

desfășurat prin intermediul Institutului de 

Pneumoftiziologiel Marius Nastadin București.  

Obiectivul general al acestui proiect vizează 

îmbunătățirea nivelului de competențe al 

profesioniștilor din sectorul medical în domeniul „Boli 

transmisibile – Tuberculoză”, prin derularea unui 

program de formare specifică în managementul de caz 

al pacientului cu TB pentru 1320 profesioniști din 

sectorul medical și participarea specialiștilor din 

domeniul controlului TB la schimburi de 

experiență/schimburi de bune practici în domeniile 

prioritare de sănătate, pentru promovarea incluziunii 

sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare având ca prioritate creșterea 

accesului la servicii durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală. Îmbunătățirea 

nivelului de pregătire a personalului medical duce consecutiv la un grad mai mare de satisfacție a 

pacienților vis-a-vis de calitatea ingrijirilor medicale, crește numărul  

de afecțiuni tratabile în ambulator sau în cabinetele de medicină de familie (spre deosebire de 

situația actuală când dominant este tratamentul în spitale județene), și evită diagnosticul incorect 

sau tardiv al unor patologii complexe. 

   Totodată, în cadrul Strategiei Naționale de Sănătate 

2014-2020, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului 

strategic “Împuternicirea personalului de sănătate” prin 

valorizarea, recompensarea și formarea adecvată a personalului, 

precum și oferirea de oportunităţi pentru ca specialiştii din 

sănătate să contribuie la organizarea și furnizarea serviciilor de 

sănătate.  

,,Fiecare zi, națională sau internațională, de luptă 

împotriva unei afecțiuni reprezintă un semnal de alarmă, 

reprezintă ,,punctul pe I” la care specialiștii din domeniul 

medical se raportează pentru a atrage atenția populației. În 

calendarul anual al zilelor dedicate luptei pentru sănătate, 24 

martie încă rămâne o dată cu impact major. Deși s-au 

implementat programe speciale care au condus la progrese 
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notabile, tuberculoza se numără încă printre cele mai răspândite afecțiuni cu rată mare de decese. 

De aceea, la nivel internațional se continuă lupta împotriva tuberculozei atât prin desfășurarea 

campaniilor de prevenție, cât și prin pregătirea personalului medical cu tehnici adaptate la nivelul 

actual. S-au făcut eforturi uriașe în acest sens și, să nu uităm, că de anul acesta a intrat în vigoare 

și Legea Tuberculozei potrivit căreia pacienții 

diagnosticați cu această afecțiune (adulți și copii) 

tratați în ambulatoriu vor primi și indemnizației de 

hrană. 

Ca președinte al asistenților medicali 

argeșeni, m-am asigurat că cei pe care îi reprezint 

pot avea acces la cursuri de specialitate în urma 

cărora să dobândească acele cunoștințe necesare 

perfecționării. Am recomandat, am încurajat și am 

susținut întotdeauna nu doar educația profesională, 

ci și cea comportamentală. Este atât de necesar ca, 

pe lângă cunoștințele de specialitate să avem și 

atitudinea corespunzătoare. Tuberculoza face parte 

din acea categorie de afecțiuni care necesită nu doar o îngrijire medicală atentă, ci și o atitudine 

corespunzătoare. Este nevoie ca cei aflați alături de persoanele cu o astfel de afecțiune, fie ei 

asistenți medicali, membri ai familiei, colegi sau prieteni, să manifeste empatie, să încurajeze, să 

motiveze. 

Pledez pentru educație, pentru responsabilitate, dar și pentru iubire, de profesie și de 

semeni, pentru că doar din împletirea acestor două elemente putem avea acele servicii medicale 

de calitate pe care le dorim cu toții. Empatizăm, nu stigmatizăm!” a declarat Estera Stămoiu, 

președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș. 

,,Suntem alături de pacienți, ne implicăm!” 
Pornind de la tema enunțată, dar mânate de dorința de a veni și pe această cale, în 

sprijinul pacienților diagnosticați cu TBC și al aparținătorilor lor, Florina Simion, asistent 

medical Dispensar PNF Pitești, și colega sa Anișoara Gheorghe, asistent medical Dispensar PNF 

Pitești, au prezentat, în rândurile ce urmează, situația la nivelul județului Argeș și au subliniat 

punctele sensibile ale acestei afecțiuni: 

,,În România, în prezent, una dintre ultimele țări cu TBC din 

Europa, există un program de luptă eficient împotriva acestei boli. 

Numărul de cazuri a scăzut semnificativ în ultimii ani.  

Conform Raportului de Activitate prezentat de 

reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Argeș, pentru anul 

2019, la nivelul județului Argeș s-au înregistrat 274 cazuri noi TBC, 

în anul 2018 au fost înregistrate 281 cazuri noi și în 2017, au fost 

raportate 302 cazuri noi, la o populație de 647.264 locuitori 

(statistica anului 2020 nu a fost încă efectuată). 

Obiectivele Programului Naţional de Prevenire, 

Supraveghere și Control al Tuberculozei, aprobat prin HG 

121/2015, constituit în conformitate cu actele normative care 

reglementează derularea programelor naționale de sănătate publică finanțate din bugetul 

Ministrului Sănătății sunt: 
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- asigurarea accesului universal la tehnici rapide pentru diagnosticul TB și identificarea 

profilului de rezistentă; 

- diagnosticarea a cel puțin 85% din cazurile estimate de tuberculoză; 

- atingerea ratei de succes terapeutic de 90% la cazurile noi de TB pulmonară confirmate 

bacteriologic; 

- atingerea ratei de succes terapeutic de 75% la cazurile noi de TB MDR; 

- reducerea ratei de mortalitate prin tuberculoză până la 5,4%000; 

- scăderea incidenței globale a TB la 55,51%000. 

Atingerea acestor obiective implică eforturi economice și sociale.  

Menținând aceleași strategii, sigur vom atinge aceste obiective. 

În calitate de profesioniști în domeniul tratării tuberculozei nu putem să nu remarcăm 

punctele sensibile:  

- accesul dificil la serviciile de sănătate în contextul epidemiei de Sars Cov-2. În ultimele 

luni s-au înregistrat cazuri grave de tuberculoză din cauza prezentării tardive la medicul de 

specialitate; 

- creșterea numărului de cazuri TB HIV. Asocierea HIV cu tuberculoză necesită resurse 

multiple pentru vindecarea pacientului. 

- creșterea numărului de cazuri TB MDR. Cea mai acută problemă a tuberculozei în anul 

2021 este rezistența la tratament a unor cazuri. Pe lângă durata lungă a tratamentului 

(aproximativ 2 ani), costul ridicat al tratamentului cel mai dureros este impactul fizic și psihic 

asupra pacientului.  

Acestea considerăm că sunt problemele 

sensibile ale eradicării tuberculozei. Necesită 

timp, colaborări interdisciplinare, resurse 

materiale, suferință. 

În sprijinul bolnavilor diagnosticați cu 

tuberculoză legislația actuală prevede 

următoarele drepturi:  

- tratament gratuit; 

- concediu medical până la vindecare; 

- indemnizație de hrană pentru pacienții 

tratați în ambulatoriu, conform Legii 302/2018. 

Soluția noastră pentru toate aceste 

probleme este PREVENȚIA, un accent deosebit 

acordându-se activității dispensarelor TBC.  

Tratăm cu grijă, suntem alături de 

pacienți, ne implicăm!  

Preferăm, totuși, să vă știm informați și sănătoși!  

Îndemnul nostru este: „Ai grijă de sănătatea ta, mergi la medic!”. 
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Abstractul  

Alăptarea este extrem de importantă, în general, atât pentru copil, 

cât și pentru mamă! În mod particular, în această perioadă de pandemie, 

alăptarea este şi mai valoroasă – atât pentru perioada de desfășurare a bolii, 

cât și pentru perioada imediat următoare – datorită contribuției importante a 

componentelor laptelui matern la întărirea sistemului imunitar, pentru prevenirea deshidratării în 

caz de boală şi, nu în ultimul rând, pentru confortul emoţional al copilului, dar şi al mamei, 

devenind astfel o temă de interes major. 

OMS ŞI UNICEF în România, precum şi alte organizaţii ce susţin şi promovează 

alăptarea subliniază importanța contactului apropiat și sigur, precum și menținerea hrănirii 

exclusive la sân și în contextul COVID-19, măsuri ce au fost aprobate şi de Ministerul Sănătăţii 

din România, din 29.03.2021, deşi iniţial aceeaşi instituţie interzisese contactul mamei infectate 

cu bebeluşul ei şi permitea alăptarea doar în anumite condiţii. 

În acest sens, nouă, ca şi asistenti medicali, conform recomandărilor OMS şi UNICEF, ne 

revine sarcina să le învăţăm, susţinem şi să ghidăm proaspetele mame în acest proces minunat. 

Aşadar, o mamă diagnosticată cu COVID-19 ar trebui ajutată să realizeze contactul piele pe piele 

cu bebelușul ei nou-născut, să îl alăpteze în siguranță și să stea în aceeași încăpere cu el. 

Anul 2020 a fost anul pandemiei, an ce s-a desfăşurat sub semnul incertitudinii generată 

de COVID-19, care a cuprins sistemul sanitar, de la personalul medical aflat în prima linie de 

luptă cu virusul, până la pacienţi, devenind acum şi mai reticenţi să meargă în spitale faţă de 

perioada de dinainte de pandemie. Limitarea răspândirii virusului a luat locul în topul 

obiectivelor tuturor. Am învăţat în aceasta perioadă că este foarte important să avem grijă de noi, 

de sănătatea noastră şi a celor dragi nouă, să ne bucurăm de fiecare zi, de fiecare clipă. 

Dar chiar şi în vreme de pandemie viaţa continuă, oamenii trăiesc, se iubesc, nasc, 

alăptează, diversifică, cresc copii, merg la şcoală, la serviciu, se bucură,  

se întristează, mor. Viaţa îşi urmează cursul. A venit primul val, al doilea val, cei mai mulţi 

dintre noi am trecut cu bine,  ne am învăţat lectiile şi am mers mai departe. 

Acum cazurile de COVID-19 se înmulţesc din nou! Din păcate şi în rândul gravidelor şi 

mamelor. Cu toţii ştim că alăptarea este extrem de importantă, în general, atât pentru copil, cât şi 

pentru mamă! În mod particular, în această perioadă de pandemie, alăptarea este şi mai valoroasă 

– atât pentru perioada de desfăşurare a bolii, cât şi pentru perioada imediat următoare – datorită 

contribuţiei importante a componentelor laptelui matern la întărirea sistemului imunitar, pentru 

prevenirea deshidratării în caz de boală şi, nu în ultimul rând, pentru confortul emoţional al 

copilului, dar şi al mamei, devenind astfel o temă de interes major. 

OMS ŞI UNICEF în România, precum şi alte organizaţii ce susţin şi promovează 

alăptarea subliniază importanța contactului apropiat și sigur, precum 

PERSPECTIVE ȘI RECOMANDĂRI PRIVIND ALĂPTAREA ÎN 

CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID – 19  

 

Autor: Neaţă Constantina,  

asistent medical Secția OG, SJU PITEŞTI,  

Educator Perinatal SAMAS 
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și menținerea hrănirii exclusive la sân și în contextul COVID-19, măsuri ce au fost aprobate şi de 

Ministerul Sănătăţii din România, din 29.03.2021, deşi iniţial aceeaşi instituţie interzisese 

contactul mamei infectate cu bebeluşul ei şi permitea alăptarea doar în anumite condiţii. 

În acest sens, nouă, ca şi asistenţi medicali, conform recomandărilor OMS şi UNICEF, ne 

revine sarcina să le învăţăm, susţinem şi să ghidăm proaspetele mame în acest proces minunat. 

Aşadar, o mamă diagnosticată cu COVID-19 ar trebui ajutată să realizeze contactul piele pe piele 

cu bebelușul ei nou-născut, să îl alăpteze în siguranță și să stea în aceeași încăpere cu el, scrie în 

comunicatul UNICEF din 10 aprilie 2020. (figura 1). 

 
Figura 1[2] 

Laptele matern oferă protecție împotriva a numeroase boli și constituie cea mai bună 

sursă de hrană pentru majoritatea sugarilor. Copiii alăptați au mai multe șanse de supraviețuire și 

dezvoltare. În contextul COVID-19, nu există nici o dovadă că boala poate fi transmisă prin 

laptele matern. Prin urmare, femeilor diagnosticate cu COVID-19 li se recomandă să continue 

alăptarea timpurie exclusivă de la naștere până la șase luni și, apoi, continuarea alăptării până la 

cel puțin doi ani, cu luarea de măsuri de precauție. Printre acestea se numără inclusiv practicarea 

igienei respiratorii în timpul alăptării prin purtarea unei măști care să acopere gura și nasul, 

spălarea mâinilor cu apă și săpun timp de minimum 20 de secunde înainte și după contactul cu 

copilul și curățarea periodică și dezinfectarea suprafețelor pe care le-au atins.[1] 

Alăptarea copiilor care sunt bolnavi ar trebui de asemenea continuată prin creșterea 

frecvenței sau a duratei fiecărei mese și în timp ce mama ia măsurile de protecție necesare. În 

cazul în care bebelușul nu se poate hrăni la sân, mama trebuie ajutată să îl hrănească cu lapte 

matern exprimat prin muls manual sau cu pompa. 

Intensificarea protecției, promovării și susținerii pentru hrănirea adecvată a bebelușilor și 

copiilor mici este, așadar, o acțiune de maximă importanță pe care personalul medical trebuie să 

o protejeze chiar și în contextul COVID-19. Îndeosebi în zonele rurale izolate și sărace, sprijinul 

asistenților medicali comunitari și al mediatorilor sanitari romi este esențial în cazul mamelor 

vulnerabile. Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că 1 din 10 copii din România este născut de 

o mamă adolescentă și că avem doar 1.650 de asistenți medicali comunitari în întreaga țară, în 

condițiile în care Banca Mondială a estimat un necesar de 6.000. 
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În contextul evoluției pandemiei de COVID-19, serviciile medicale trebuie să fie în 

continuare disponibile și accesibile tuturor femeilor de vârstă fertilă, femeilor însărcinate și nou-

născuților. Acestea ar trebui să includă atât asistență medicală de rutină, cât și îngrijiri specifice 

tratării COVID-19. Trebuie depuse eforturi pentru menținerea serviciilor clinice de calitate, 

precum îngrijirile prenatale, serviciile de obstetrică, îngrijirea post-partum și postnatală. 

Continuarea controalelor medicale periodice trebuie realizată ținând cont de context și, pe cât 

posibil, de impactul documentat al pandemiei asupra serviciilor medicale. 

Nu ar trebui să fie promovați substituenții de lapte matern, donațiile de biberoane și 

tetine, suzete sau donațiile de substituenți de lapte matern în nicio zonă a unităților în care sunt 

furnizate servicii de maternitate sau neonatale ori de către personalul medical. 

În contextul măsurilor de izolare și a îngrijorării pentru membrii familiei, este de maximă 

importanță asigurarea disponibilității informațiilor corecte despre sănătate și nutriție tuturor 

comunităților și părinților.[1] 

Datele actuale cu privire la transmiterea SARS-CoV-2 prin laptele matern de la mama 

infectată la nou-născut sau sugar sunt încă limitate, însă se pare că transmiterea verticală 

(directă) în acest mod este puțin probabilă. Până la acest moment nu au fost detectate în 

laptele matern al mamelor bolnave de COVID-19 particule virale vii, capabile să producă 

infecția la nou-născut sau sugar (Vezi studiu aici).[3] 

Riscul infecției la sugar este mic, iar infecția este în general ușoară sau chiar 

asimptomatică, fiind mult mai puțin periculoasă față de alte infecții de care copilul este protejat 

prin alăptare. În plus, mamele care se infectează la scurt timp după naștere sau în timpul 

alăptării vor produce și elimina în laptele matern anticorpi și factori bioactivi de apărare 

imunitară care vor proteja bebelușul și îi vor intensifica răspunsul imun. 

Dacă cineva care alăptează se îmbolnăvește este important să nu întrerupă alăptarea. 

Bebelușul a fost deja expus la virus de către mamă și / sau familie și va beneficia cel mai mult de 

alăptarea continuă. (figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2[4] 

Dacă o mamă este bolnavă sau suspectă de COVID-19, ea trebuie să: 

https://www.programsamas.ro/wp-content/uploads/2021/01/Transmission_of_SARS-CoV-2_through_breast_milk_and.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth
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o se spele frecvent pe mâini cu apă și săpun sau să-și curețe mâinile cu dezinfectant, 

în special înainte de a atinge bebelușul; 

o poarte mască medicală când alăptează; 

o înlocuiască masca imediat ce se umezește;  

o arunce imediat masca; 

o nu refolosească o mască; 

o nu atingă partea din față a măștii, ci doar baretele laterale; 

o strănute și tușească în șervețel, apoi să-l arunce imediat și să se curețe cu soluție 

pe bază de alcool sau să se spele din nou pe mâini cu apă curată și săpun; 

o curețe și să dezinfecteze frecvent suprafețele; 

o să ceară ajutor specializat, mai ales că în aceasta perioadă multe organizaţii au 

dezvoltat proiecte sociale, ce oferă servicii gratuite de consiliere în alăptare şi consiliere 

psihologică mamelor COVID pozitive şi celor care au fost separate de bebeluşii lor. (figura. 3) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3[2] 

Întreruperea alăptării poate duce la mai multe probleme: 

 traume emoționale semnificative pentru copilul care e alăptat; 

 scăderea aportului de lapte datorită necesității de a mulge lapte; 

 ulterior, refuzul sânului de către sugar din cauza introducerii biberonului; 

 scăderea factorilor imunitari de protecție din cauza lipsei alăptării și a laptelui 

muls care nu corespunde nevoilor sugarului la un moment dat; 

 un risc crescut ca sugarul să se îmbolnăvească pentru că imunitatea scade din 

cauza lipsei alăptării. 

Ultimul punct este de o importanță critică: când orice membru al familiei a fost expus, 

copilul a fost expus. Prin urmare, orice întrerupere a alăptării poate crește de fapt riscul sugarului 

de a se îmbolnăvi și chiar de a se îmbolnăvi grav.[4] 

De aceea este foarte important ca orice asistentă medicală ce intră în contact cu tinerele 

mame, fie că lucrează în maternitate, neonatologie, medic de familie, asistenţi comunitari, 
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mediatori sanitari romi să vorbească aceeaşi limbă, să susţină, promoveze şi încurajeze alăptarea 

pentru sănătatea fizică, psihoemoţională a copiilor, dar mai ales a tinerelor mame. 

În concluzie, alăptarea în contextul acestei pandemii este mai importantă decât oricând, 

având în vedere atât beneficiile imediate, pentru că susţine imunitatea prin anticorpii prezenţi, 

prin factorii bioactivi de apărare imunitară conţinuţi de laptele matern, dar şi beneficiile pe 

termen lung, pentru sănătatea fizică şi psihică a viitorului adult, adică a viitoarei generaţii, dar şi 

a mamei care alăptează. 

În acest sens, OMS a emis următorul arbore decizional pentru alăptare în contextul 

COVID 19, foarte util tuturor unităţilor sanitare şi comunitare. (figura 4, pagina 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 
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proeminență osoasă și planul dur al patului sau suprafața unui dispozitiv medical. Ele reprezintă 

un eveniment advers în evoluția pacientului, care impactează semnificativ starea de sănătate a 

acestuia, provoacă suferință suplimentară, influențează prognosticul, prelungește perioada de 

spitalizare, crește costurile de îngrijire și scade calitatea vieții pacientului. 

Prevenirea leziunilor de decubit constituie unul dintre dezideratele importante ale 

asistentului medical. Integritatea tegumentelor unui bolnav cu factori de risc pentru apariția 

ulcerelor de presiune reprezintă barometrul eficacității și eficienței îngrijirilor acordate, și 

orientează aprecierea nivelului calității acestora.  

Leziunile de decubit afectează toate vârstele, atunci când există factorii de risc și nu se 

iau măsurile de prevenire. Diversele studii realizate arată că cei mai afectați sunt cei cu vârsta 

între 71 și 80 de ani (29%) (Kirman, 2017) date fiind condiția biologică specifică și multiplele 

patologii asociate.  

Factorii de risc pentru ulcerele de presiune (Bluestein, 2008, pp. 1186-1194) se împart în 

două mari categorii: 

o Factori intrinseci: mobilitate limitată, starea de nutriție alterată, comorbidități, 

îmbătrânirea pielii. 

o Factori extrinseci: transpirația excesivă, presiunea exercitată de pat, fotoliu rulant 

sau orice alt dispozitiv de susținere sau medical, incontinența urinară/materii fecale, frecarea din 

cauza incapacității pacientului de a se mișca bine în pat, poziții vicioase, prezența exudatelor din 

plagă, lenjerie cutată, prezența resturilor alimentare sau a altor obiecte în pat. 

Clasificarea leziunilor de decubit 

NPUAP (The National Pressure Ulcer Advisory Panel – Juriul Naţional Consultativ 

pentru Ulcer prin Presiune) propune următoarea clasificare a leziunilor de decubit, în funcție de 

gradul de afectare a pielii și țesuturilor (NPUAP, 2016): 

Stadiul 1: modificări de culoare ale pielii, eritem, creșterea temperaturii locale, modificări 

ale sensibilității. 

Stadiul 2: pierderea parțială a integrității pielii, cu expunerea dermului, dermatită, 

flictene. 

Stadiul 3: afectarea integrală a pielii, cu expunerea țesutului adipos, posibilă prezenţa 

necrozei (escara) ce poate fi uscată, aderentă sau fluctuentă, prezenţa țesutului granular, posibile 

secreții. 

Stadiul 4: afectarea marcată a pielii și țesuturilor subiacente, cu expunerea mușchilor, 

tendoanelor și oaselor, cu posibilă extindere a procesului necrotic la nivelul acestora, indurație, 

inflamație perilezională, secreții. 

Evaluarea riscului de a dezvolta leziuni de decubit se bazează pe utilizarea unor scale 

de apreciere a stării generale, nutriționale și psihice, a capacității de mobilizare, a incontinenței și 

a integrității tegumentelor. Cu o rata a sensibilității de 57,1% şi cu specificitate de 67,5% (Evans, 

2015, pp. 237-241), scala Braden se do-vedește cea mai eficientă în predicția riscului de 

dezvoltare a leziunilor de presiune.  
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Scala Braden (Braden, 2008): 

Percepție senzorială:  

1 - complet limitată 

2 - foarte limitată  

3 - ușor limitată 

4 - fără deficit 

 

Stare cutanată:  

1 - umiditate prezentă* 

2 - umiditate relativă   

3 - umiditate ocazională  

4 - piele uscată 

*diaforeză, incontinență. 

Activitate fizică:   Nutriția (aportul alimentar):  

1 - inactivitate, imobilizare  1 - foarte scăzut                                

2 - sever limitată    2 - inadecvat 

3 - deplasare ocazională  3 - adecvat  

4 - activitate fizică suficientă  4 - excelent 

Mobilitate:    Presiune/forțe de frecare:  

1 - complet imobilizat   1 - există, problemă certă 

2 - foarte limitată   2 - potențială problemă 

3 - ușor limitată   3 - nu pune probleme 

4-fără limitare 

Intervenții de prevenire a apariției ulcerelor de presiune 

o Inspectarea pielii în timp scurt de la 

internare, de regulă în primele 8 ore. 

o Inspectarea zilnică a pielii pentru a 

identifica precoce semnele ce indică o leziune 

de decubit, mai ales în zonele predispuse. 

o Protejarea zonelor supuse presiunii 

prin utilizarea saltelei antiescară și a altor dispozitive medicale (acestea urmăresc formele 

anatomice, sunt confecționate din spumă de poliuretan și au rolul de a reduce presiunea). 

o Curățarea pielii după fiecare emisie de urină/materii fecale sau schimbarea scutecului 

absorbant; Utilizarea unui săpun cu pH neutru în toaletarea tegumentelor; Uscarea pielii se face 

prin tamponare, cu un prosop absorbant, nu prin frecare. 

o La pacienții cu incontinență – organizarea unui program de educare privind eliminările 

sau sondă Foley. 

o Aplicarea de creme barieră în zonele potențial afectate, expuse umezelii. 

o Schimbarea lenjeriei de pat și de corp ori de câte ori este nevoie, cu evitarea cutării 

acesteia; lenjeria să fie din bumbac, fără cusături proeminente. 

Interpretare  

scor de risc: 

15-18 

risc scăzut 

13-14 

risc moderat 

10-12 

risc crescut 

<9   

risc foarte crescut 
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o Evitarea aşezării pe zonele ce prezintă semne de injurie tegumentară (diversele afectări se 

pot transforma în leziuni de decubit sub acțiunea presiunii). 

o Schimbarea poziției la 2-3 ore sau mai des, în funcție de starea bolnavului, patologia 

prezentă, capacitatea de mobilizare, rezistența pielii la presiune, perioadele de somn și 

preferințele pacientului. 

o Pentru reducerea/redistribuirea presiunii se poate apela la poziționarea pacientului în 

postură șezândă sau în decubit lateral la un unghi de 30o, respectiv 60o, cu susținere în zona 

spatelui și picioarelor pentru a preveni alunecarea și astfel frecarea/forfecarea pielii; aceste poziții 

nu trebuie menținute pe termen lung, ci se efectuează repoziționarea, cu controlul tegumentelor. 

o Efectuarea masajului pentru a favoriza circulația: durează aproximativ 15 minute şi nu 

trebuie să fie dureros; se utilizează o cremă hidratantă; se face întotdeauna pe piele curată, în 

sensul circulației de întoarcere, iar la umeri și cervical se efectuează de sus în jos și circular spre 

exterior; se vor evita regiunile cu proeminențe osoase, cu piele friabilă şi cele care prezintă risc 

crescut de escare deoarece prin frecare se pot genera leziuni; 

o Menținerea unui microclimat corespunzător (căldura excesivă provoacă transpirații 

abundente, frigul determină vasoconstricție periferică). 

o Aprecierea stării nutriționale a pacientului la internare și la fiecare schimbare a condiției 

sale clinice; Asigurarea unui aport nutrițional și hidric corespunzător. Efectuarea bilanțului 

ingesta - excreta. 

o Controlul greutății. Instituirea unei diete echilibrate, în concordanță cu patologia prezentă 

şi greutatea pacientului. Colaborarea cu un nutriționist este indicată întotdeauna. 

o Combaterea malnutriției. Utilizarea nutriției enterale și parenterale. 

o Încurajarea pacientului să se alimenteze și ajutarea acestuia pentru a crește aportul 

alimentar; Utilizarea suplimentelor alimentare între mese, dacă nu există contraindicații. 

Îngrijiri acordate de asistentul medical 

pacientului cu ulcere de decubit instituite  

Îngrijirea unui pacient cu escare este 

complexă și de lungă durată, necesitând o abordare 

interdisciplinară (chirurg generalist, chirurg 

plastician, kinetoterapeut, nutriționist, psiholog) și 

multiple resurse. 

Managementul unui 

astfel de caz cuprinde inspecția în totalitate a tegumentelor, 

identificarea leziunilor și a stadiului acestora, stabilirea factorilor 

care au declanșat afectarea tegumentară în vederea luării măsurilor 

de înlăturare a acestora, prevenind astfel agravarea/avansarea leziunilor existente sau apariția 

altora noi, aprecierea stării de nutriție și hidratare a pacientului, a caracteristicilor generale ale 

pielii acestuia, a capacității de mobilizare, a sensibilității cutanate și elaborarea unui plan de 

îngrijire individualizat, în funcție de tipul și gravitatea leziunilor, care va cuprinde intervenții 

generale (măsuri de prevenire a altor leziuni de decubit, asigurarea unui aport caloric și hidric 

corespunzător, combaterea durerii, kinetoterapie, susținere psihologică, pregătirea preoperatorie 

și îngrijirea postoperatorie, antibioterapie, tratamentul comorbidităților) și intervenții locale, cum 

PREVENȚIE 
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ar fi toaleta leziunilor, tipul de pansament, ritmicitatea schimbării acestuia, utilizarea terapiilor 

adjuvante. 

Toaleta ulcerelor de presiune se realizează zilnic și ori de câte ori este nevoie (leziuni 

intens exudative, contaminarea cu urină/materii fecale, îndepărtarea pansamentului la 

repoziționare etc.), utilizând soluții antiseptice cum ar fi apa oxigenată 3%, cloramina 2o/oo, 

povidonă iodată în soluție apoasă. Manevrele se efectuează cu blândețe, pentru a nu provoca 

suferință suplimentară pacientului şi pentru a nu determina noi injurii ale pielii, respectând 

normele de asepsie și antisepsie. Pentru tratamentul local al leziunilor de decubit pot fi folosite 

diverse tipuri de pansamente (Witkowski, 2014): ocluzive sau semiocluzive, hidrocoloidale, cu 

hidrogel, cu alginat sau spumă absorbantă (pentru ulcerele exudative), impregnate cu argint 

(pentru cele infectate) sau cu agenți de debridare, cu silicon (mai mult pentru tegumentele 

perilezionale, fragile, pentru a nu fi afectate în timpul manevrării), cu colagen. 

Toți pacienții au un potențial risc de a dezvolta ulcere de decubit. Acestea sunt în cea mai mare 

parte prevenibile, chiar dacă înseamnă cheltuieli semnificative. Oricum, prevenția ne costă mai 

puțin decât tratarea, mai ales că evităm un cost imens ce nu poate fi cuantificat – suferința 

pacientului. Din acest motiv, asistentul medical trebuie să aibă o preocupare și o conștiinciozitate 

deosebite în prevenția leziunilor de presiune. Orice pacient îngrijit care nu a prezentat ulcere de 

presiune sau altul care s-a vindecat în scurt timp reprezintă o răsplată a muncii asistentului 

medical și o recunoaștere a profesionalismului său. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ABSTRACTUL 

Am ales să prezint această lucrare deoarece specialitatea în care lucrez 

este parte a abordării multidisciplinare de tratare a acestei afecțiuni și, în 

decursul anilor, am avut în terapie peste o sută de PFP. 
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Subiectul este important atât din punct de vedere medical cât 

și al esteticii post-recuperare. 

Ce este paralizia facială periferică? 

Este o paralizie facială acută idiopatică ce implică teritoriul 

nervului facial, a șaptea pereche de nervi cranieni. 

Care este diferența între PFP și AVC? 

În PFP este implicată toată hemifața, pe când în AVC este 

afectat doar etajul inferior al hemifeței respective. 

Cauze 

Studii recente au evidențiat virusul herpetic simplex ca fiind implicat în etiopatogenie. 

Nervul fiind comprimat rezultă ischemie și implicit paralizia nervului facial datorită traiectului 

foarte îngust la nivelul osului temporal. 

Se poate repeta episodul de PFP? 

Da, în 6% din cazuri. 

Se poate transmite genetic predispoziția pentru PFP? 

Aproximativ 1-2% dintre pacienți au istoric familial pozitiv pentru PFP. 

Intervenții necesare 

- Electromiografia –înregistrează activitatea electrică a creierului și este utilă la două 

săptămâni după instalarea paraliziei 

- Electroneurografia – arată procentul de fibre nervoase atinse și se face în primele 10 

zile 

- CT, RMN 

- Audiometrie 

- Analize de laborator 

Simptomatologie 

Pareza facială este precedată de durere retroauriculară și 

se instalează în intervalul cuprins între 48-72 ore. Hemifața 

afectată devine flască și lipsită de expresie. Persoana afectată 

nu poate închide ochiul, nu poate încreți fruntea și nu-și poate 

arăta dinții. Suflatul, fluieratul, mestecarea mâncării și 

pronunțarea literelor m, b, p se face cu greutate. Colțul gurii 

de partea afectată este căzut, pleoapele nu se închid complet, 

permițând lacrimilor să curgă pe obraz. Corneea nu se mai umidifică și pot apărea ulcerații ce pot 

duce la orbire. Limba nu mai este controlabilă. Nervii faciali dețin funcții importante precum cea 

de asigurare a sensibilității gustului, de inervare a mușchilor mimicii, asigură secreția salivei și a 

lacrimilor. 

Tratament 

Înaintea începerii unui program de recuperare sunt obligatorii unele evaluări complexe 

precum o testare a mușchilor, examene electrice nervoase și un bilanț al funcției musculare, 

urmărind intensitatea contracției realizate, amplitudinea mișcărilor și sincronizarea cu mușchii 

sănătoși. Se face o fotografie a hemifeței pentru a depista unele asimetrii. În tratamentul PFP sunt 

implicați medici de familie, neurologi, oftalmologi, medici de recuperare și fiziokinetoterapeuți. 

Tratamentul medicamentos începe imediat și este bine să fie coordonat de medicul neurolog. 

Se recomandă: 

- medicamente antivirale 
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- corticosteroizi 

- vitaminoterapie 

A nu se omite implicarea medicului oftalmolog care pentru lubrifierea ochiului indică 

lacrimi artificiale pe baza de metil-celuloză. După șase săptămâni se recomandă consultul 

medicului de recuperare și se începe tratamentul fiziokinetoterapeutic.  

Sunt indicate: 

- ionogalvanizări cu masca Bergonier folosind ca substanță iodura de potasiu timp de 30 de 

minute 

- terapie laser folosind sonda în infraroșu 

- electrostimulări cu curenți exponențiali 

- unde scurte cu circuploda pe hemifața afectată 

Cura poate dura 12-15 zile cu posibilitatea de repetare la 3 luni. 

Dacă diagnosticul a fost pus corect și tratamentul medicamentos și de recuperare au 

început la timp vindecarea se poate face până la 95% din cazuri. Din păcate, foarte mulți pacienți 

rămân cu sechele. 

Paralizia Bell poate afecta și copiii 

Cele mai frecvente cauze sunt: 

- virusul varicelo-zoosterian 

- boala Lyme 

- HIV 

- TBC 

- neoplazii 

Paralizia facială la copii mai poate fi o complicație a unei otite 

sau osteomastoidite, meningite sau alte boli inflamatorice sistemice. 

Spre deosebire de adulți, gradul de recuperare completă și rapidă este 

mai mare la copii. Un alt factor bun de prognostic este severitatea 

deficitului motor la debut, formele ușoare prezintă remisia simptomelor mai rapid. În aproximativ 

5% din cazuri refacerea poate fi asociată cu contracturi și spasme în teritoriul afectat prin 

refacerea defectuoasă a nervului. 

Pentru confirmarea diagnosticului, la copii sunt necesare investigații suplimentare: 

- analize de laborator (hemograma, glicemie, hemoglobina glicozilată, hormoni tiroidieni) 

- se practică puncție lombară urmată de analiza LCR 

- determinări IgG și IgM 

Ca și la adulți, tratamentul se inițiaza de către medicul neurolog și cuprinde: 

- antivirale 

- vitamine 

- solutii oculare pe baza de metilceluloză 

Se indică: 

- kinetoterapie 

- masaj facial 

- acupunctură 

- fizioterapie 

Complicațiile sunt rare, ce pot duce la pierderea gustului și la o recuperare motorie 

incompletă. 
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O complicație rară a PFP o constituie EPIFORA UNILATERALĂ PRANDIALĂ 

(Sindromul Lacrimilor de Crocodil). În timpul mâncării unor substanțe sapide, ochiul de partea 

bolnavă începe să lăcrimeze abundent, lăcrimare ce încetează imediat ce bolnavul nu mai 

mănâncă. Se presupune că fenomenul este datorat unei regenerări faciale defectuos direcționată 

astfel că unele fibre se duc spre glandele lacrimare în loc de glandele salivare. 

Un rol deosebit de important în tratamentul paraliziei Bell îl are electrodiagnosticul prin 

curenți exponențiali în urma procedeului de testing muscular și articular. 

Bibliografie 
1. V.Voiculescu – Tratat de neurologie 

2. Tudor Zbenghe – Kinetoterapie și recuperare medicală 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

M-am orientat spre tratarea sindromului de claudicație intermitentă 

datorită impactului pe care acesta îl are în rândul pacienților cu factor de risc 

cardiovascular. 

Această afecțiune, netratată corespunzător, are consecințe grave, 

pacientul ajungând în imposibilitatea de se deplasa, riscând să ajungă la necesitatea amputației.  

Consecințele pot fi evitate dacă relația dintre chirurgul vascular, pacient și kinetoterapeut 

s-ar baza pe o colaborare cât mai favorabilă. 

INTRODUCERE 

Boala arterială periferică (BAP) este o cauză 

principală de deces la nivel mondial. Boala arterială 

periferică (BAP) este extrem de comună și până la 25% 

dintre pacienţii de peste 55 de ani sunt adesea 

asimptomatici. Prevalența bolii arteriale periferice creşte 

cu vârsta, ajungând până la 14,5% la persoanele peste 70 

de ani. Diferența între sexe există în cazul pacienților mai 

tineri, cu o pondere mai mare în rândul sexului masculin, 

în timp ce la pacieții vârstnici raportul este egal. 

Claudicaţia intermitentă este un simptom comun care 

apare la 14% dintre bărbaţii în vârstă de 65 de ani și la 

peste 21% dintre bărbaţii cu vârsta de 85 de ani sau peste. 

Dintr-o sută de pacienţi noi cu claudicaţie intermitentă, unu până la doi pacienţi pe an dezvoltă 

ischemie critică a membrelor. Datele existente la ora 

actuală referitoare la pacienții din Europa şi America de 

Nord arată că 10‐50% dintre pacienții simptomatici cu 

BAP nu s-au prezentat la medic şi că doar aproximativ 

25% din pacienții cu boală arterială periferică urmează 

tratament specific. 

Pacienţii trebuie informaţi că riscul de a face 

această boală crește odată cu vârsta, astfel că una din 

SINDROMUL DE CLAUDICAȚIE INTERMITENTĂ 
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cinci persoane care a împlinit 70 de ani are boală arterială periferică. În plus, factori de risc 

precum fumatul, hipertensiunea arterială, diabetul sau obezitatea provoacă boala la vârste mai 

tinere. 

Ca proces legat de vârstă, BAP va deveni mult mai răspândit în deceniile viitoare. Mai 

exact, primul dintre cei 82 de milioane de americani din demografia „baby boomˮ a împlinit 60 

de ani în 2006, iar numărul persoanelor peste 65 de ani se așteaptă să crească cu 100% până în 

2032. Poate la fel de important ca mortalitatea este invaliditatea care rezultă din BAP. De 

exemplu, aproximativ 750.000 de americani au un accident vascular cerebral anual, iar mulți 

dintre ei au rămas cu un deficit neurologic permanent, care este devastatator atât pentru pacient, 

cât și pentru familie. Pacienții cu boală arterială pot fi, de asemenea, limitați prin durere toracică 

(angina pectorală), dureri de efort la membrele inferioare (claudicatie), ulcerații la nivelul 

extremităților (pierderea țesutului) și chiar amputația. 

SUBSTRAT FIZIOPATOLOGIC  

Senzația de durere rezultă din neuropatia ischemică care implică fibre senzoriale mici 

delta A și C ne-mielinate și o acidoză intramusculară locală de la metabolismul anaerob crescut 

de eliberarea substanței P. Simptomele claudicației intermitente sunt atenuate de o scurtă 

perioadă de repaus, după care pacientul poate relua mersul pe jos. Inițial, simptomele nu apar cu 
regularitate; acestea apar intermitent la mers și distanța parcursă înainte ca simptomele să fie 

observate sunt în general similare la ieșiri diferite.  

Pe masură ce procesul progresează, simptomele apar mai frecvent, iar distanța până  

la declanșarea disconfortului se diminuează. 

Plimbarea este o cerință fundamentală umană. Ischemia endemică inferioară cronică, 

cunoscută și sub denumirea de boală arterială periferică (BAP), este cea mai frecventă cauză de 

pierdere a capacității normale de mers pe jos observată de specialistul vascular. În afară de 

afectarea picioarelor, este asociată cu o morbiditate și mortalitate sistemică ridicată. Această 

mulțime de tulburări provine din stenozele sau ocluziile aterosclerotice din arborele arterial de 

extremitate inferioară, determinând o reducere a fluxului sanguin către picior. Manifestările 

ischemiei cronice de extremități inferioare includ de obicei un tip de durere și sunt produse prin 

diferite grade de ischemie musculară; ele variază de la fără simptome până la claudicație 

intermitentă și ischemie. Provocarea pentru specialistul vascular este de a recunoaște prezența 

ischemiei la extremitățile inferioare, de a identifica și controla factorii de risc urmând să 

stabilească un program cuprinzător de tratament. 

Pacienții asimptomatici cu un indice redus de gleznă-braţ (IGB), dar fără simptome în 

timpul mersului au un prognostic similar cu cel cu claudicație intermitentă. Dintre cei 460 de 

pacienți cu BAP și IGB redus, 91 nu au prezentat simptome; dintre aceștia, 28 au fost mai puțin 

activi și păreau să-și controleze simptomele prin reducerea vitezei de mers și a distanței, în timp 

ce 63 au rămas activi. Când au fost supuși unui test de mers pe jos de 6 minute, cei 63 de pacienți 

activi  

s-au desfășurat într-o manieră similară cu cea a claudicanților, mergând ușor mai departe, dar cu 

o viteză maximă mai mică. Aceste date sugerează că BAP ușoară, aparent asimptomatică, reduce 

fluxul sanguin distal suficient pentru a afecta funcția piciorului și capacitatea ambulatorie atunci 

când este testată obiectiv. Pacienții pot reduce sau elimina simptomele prin reducerea distanței de 

mers sau a vitezei de deplasare. 

Sindromul de claudicație intermitentă este produs de boala vasculară periferică (BAP) și 

ateroscleroză (rigidizarea arterelor). 

Boala vasculară periferică constă atât în tulburări arteriale, cât și în cele venoase. 

Afecțiunile venoase și arteriale au fost în mod tradițional două entitați anatomo-fiziologice 

distincte dar se observă că există unii factori de risc comuni.  
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Ateroscleroza este o boală generalizată care poate afecta orice arteră a corpului şi se poate 

manifesta clinic ca boală cardiacă ischemică, accident vascular cerebral şi boală arterială 

periferică. 

Boala arterială 

periferică (BAP) este 

termenul clinic ce definește 

stenoza, ocluzia sau 

anevrismul aortei sau al 

ramurilor sale, excluzând 

arterele coronare şi arterele 

cerebrale. 

Sistemul arterial 

periferic se referă la arterele 

non-cardiace, incluzând 

aorta toracică și abdo-minală 

și ramurile acesteia, precum și arterele extremităților. Rețeaua arterială este un sistem complex de 

organe care trebuie să reziste la stresul fluxului pulsatoriu pentru viața unui individ. Zidul arterei 

este alcătuit din trei straturi sau tunici, denumite tunica intimă, tunica medie și tunica adventicia. 

Fiecare dintre aceste straturi joacă un rol unic în funcția arterială pentru a permite eliberarea de 

sânge oxigenat în organism.  

Termenul ateroscleroză provine de la termenii greci athero, adică pastă, și scleroză, adică 

întărire. Arteroscleroza se referă la orice întărire a arterei sau la pierderea elasticității acesteia. 

Etiologia aterosclerozei este un proces imunomediat complicat care începe la interfața celulelor 

endoteliale și sângele circulant. Etiologia nu a fost legată de un singur factor cauzal, ci mai 

degrabă de o combinație a factorilor mecanici (de exemplu, stres de forfecare și hipertensiune), 

care circulă (de exemplu lipide, glucoză sau insulină) și de mediu (de exemplu, utilizarea 

tutunului). Împreună, acești factori ating un prag la anumite persoane predispuse genetic și 

inițiază procesul de boală a aterosclerozei. Etiologia aterosclerozei poate fi considerată, în 

general, în două etape. 

SIMPTOMATOLOGIE 

Simptomele claudicației intermitente vasculare 

sunt provocate de lipsa de sânge oxigenat care 

ajunge la nivelul piciorului, afectându-l astfel atât 

din punct de vedere fiziologic cât și anatomic. 

Claudicația intermitentă vasculară apare cu 

precădere în timul efortului sau după o perioadă 

lungă de mers în care piciorul resimte lipsa de 

oxigen și are ca manifestări: 

 Durere, care apare frecvent în timpul 

mersului pe jos sau la urcatul treptelor și 

dispare în repaus. Acest lucru se datorează 

cererii musculare de sânge, fapt imposibil din cauza îngustării sau blocării arterei, astfel 

muşchiul are un aport insuficient de oxigen și nutrienți. 

 Această durere este sâcâitoare, și se poate resimți ca o crampă, oboseală, greutate la 

nivelul mușchilor membrului inferior 
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 Amorţeală, furnicături, slăbiciune la nivelul picioarelor  

 Puls distal slab sau absent  

 Temperatura piciorului afectat scazută  

 Culoarea piciorului schimbată (cianotică)  

 Atrofie musculară  

 Membru inferior fără păr, unghii îngroșate, piele netedă și lucioasă  

CLASIFICAREA BOLII ARTERIALE PERIFERICE 

În practica actuală, cele mai folosite clasificări ale bolii arteriale periferice sunt stadiile 

Fountaine: 

Stadiile Fountaine în funcţie de severitate: 

 Stadiul I     – asimptomatic 

 Stadiul II    – claudicație intermitentă uşoară (>200m) 

 Stadiul IIa  – claudicație intermitentă moderată (<200m)  

 Stadiul III  – boală arterială periferică cu durere de repaus  

 Stadiul IV – boală arterială periferică cu ulcerație, necroză sau gangrenă 

TRATAMENTUL FARMACOLOGIC 

Există câteva metode de tratament farmacologic, care favorizează creșterea distanţei de 

mers la pacienţii cu sindrom de claudicaţie intermitentă. De obicei, ameliorarea perimetrului de 

claudicație după instituirea tratamentului medicamentos este ușor spre moderat, cu un interval 

larg de confidență. Cele mai folosite medicamente în acest tratament sunt: 

 Cilostazolul: inhibitor de fosfodiesterază-3. Într-o analiză globală pe nouă studii 

clinice (1258 de pacienţi), care au comparat cilostazolul cu placebo, tratamentul s-a asociat cu o 

creștere absolută de + 42,1 m vs. efectul placebo pe o periodă medie de 20 de săptămâni după 

instituirea tratamentului. Într-o altă meta-analiză, distanţa maximă parcursă în mers a crescut în 

medie cu 36 m sub tratament cu cilostazol 50 mg/zi și aproape dublu (70 m) sub cilostazol 100 

mg/zi. A fost raportată, de asemenea, ameliorarea calităţii vieţii pacienţilor cu claudicaţie. 

 Pentoxifilina: inhibitor de fosfodiesterază cu efect de ameliorare a deformabilităţii 

celulelor sanguine, roșii și albe, și cu reducerea consecutivă a vâscozităţii sângelui. 

 Carnitine și L-Carnitina: cu efect în metabolismul muschiului ischemic, care poate 

ameliora distanţa de mers și calitatea vieţii. 

 Medicamentele hipolipemiante: pe lângă dovezile care atestă că statinele ameliorează 

prognosticul cardiovascular al pacienţilor, câteva studii au raportat efecte preliminare pozitive ale 

tratamentului cu statine pe claudicaţia intermitentă. Creșterea distanţei maxime de mers raportată 

a variat în medie, între 50 m și 100 m. Într-o meta-analiză, s-a arătat că efectul global estimat a 

fost favorabil agenţilor hi polipemianţi, cu o creștere relevantă a distanţei maxime de mers de 163 

m. 

 Medicaţia antiplachetară și antitrombotică: (aspirină, clopidogrel) reduce cu 23% 

incidenţa decesului de cauză vasculară, a infarctului miocardic non-fatal şi a AVC non-fatal la 

pacienţii cu claudicaţie intermitentă. 

TRATAMENTUL NON-FARMACOLOGIC 
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Principiile generale privind tratamentul non-farmacologic al sindromului de clauticație 

intermitentă se bazează pe modificarea factorilor de risc ai bolii. Se vor lua în considerare 

următoarele măsuri: 

 Oprirea fumatului; 

 Tratamentul hipercolesterolemiei; 

 Tratamentul hipertensiunii arteriale; 

 Controlul diabetului zaharat; 

 Măsuri igieno-dietetice;  

 Evitarea sedentarismului; 

 Dietă săracă în grăsimi animale; 

 Menținerea greutații corporale în limite fiziologice; 

 Urmarea unui program de exerciții fizice regulate și mers pe jos, care constituie cheia 

tratamentului în sindromul de claudicație intermitentă. 

PRINCIPII IGIENO-DIETETICE 

 Pielea piciorului trebuie inspectată zilnic folosind o oglinda sau rugând o altă persoana 

pentru ajutor, astfel observând o eventuală lovitură, roşeață, umflatură, iritație. 

 Picioarele trebuie spălate zilnic, cu grijă, apoi șterse, fără a lăsa umed spațiul dintre 

degete. Umezeala favorizează apariția micozelor. 

 Se vor aplica pe picioare creme hidratante pentru îngrijirea pielii, întrucât pe pielea 

uscată apar fisuri și în felul acesta se produc infecții. 

 Unghiile trebuie tăiate drept, fără colțuri. 

 Se va evita folosirea aparatelor de ras cu lamă pentru a evita o eventuală leziune a 

pielii, fiind de preferat un aparat electric.  

 Se recomandă menținerea greutații corporale în limite normale. 

 Se evită alimentația bogată în lipide și glucide. 

 Frecvent, valorile ridicate ale LDL-ului sunt rezultatul unei diete bogate în grăsimi 

saturate (de obicei, alimentele de origine animală, cum ar fi carnea de vită, unt, untură și produse 

lactate integrale, lapte) și acizi graşi trans (găsiţi în produsele alimentare prelucrate și fastfood). 

Eliminarea acestor alimente din dietă este un bun prim pas în îmbunătăţirea valorilor LDL-ului. 

Dacă pacientul este deja tratat cu statine, schimbările de dietă pot ajuta la reducerea dozei, dar 

niciodată să elimine administrarea unui medicament cu statine (sau orice alt medicament pentru 

sistemul cardiovascular), fără a consulta medicul. 

EDUCAȚIA TERAPEUTICĂ A 

PACIENTULUI CU SINDROM DE 

CLAUDICAȚIE INTERMITENTĂ 

Strategia terapeutică va fi 

individualizată la pacienţii cu boală arterială 

periferică, în funcţie de gradul de severitate al 

bolii şi de factorii de risc. Metodele de 

tratament vor fi adaptate severităţii 
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simptomelor, gradului de afectare arterială şi stării de sănătate a pacientului. 

Mijloacele medicale din cadrul terapiei bolii arteriale periferice cuprind măsuri de control 

al factorilor de risc modificabili ai aterosclerozei: 

 Oprirea fumatului; 

 Se interzice mersul pe jos desculț; 

 Se evită poziţia de “picior peste picior”; 

 Sunt indicați ciorapi care absorb transpirația, care 

permit picioarelor să se aerisească și să se mențină 

uscate; 

 Se va evita expunerea picioarelor la rece sau 

umezeală; 

 Se va evita expunerea excesivă a picioarelor la 

soare; 

 Se recomandă încălțăminte adecvată, niciodată cu barete. Pantofii noi se vor purta 

progresiv pentru acomodare; 

 Picioarele trebuie spălate zilnic cu apă și săpun, se vor usca cu grijă pentru a 

menține o bună igienă a pielii; 

 Se va trata orice taietură sau leziune a pielii pentru a evita apariția unei infecții;  

 Este recomandată încălţămintea confortabilă, ortopedică; 

 Program de exerciții fizice și mers pe jos minim 60 de minute zilnic.  

Concluzii teoretice 

1. Arteriopatia obliterantă a membrelor inferioare determină un handicap funcţional şi 

agravează semnificativ prognosticul vital al pacienţilor cu această patologie. Simptomul 

predominant al arteriopatiei obliterante îl constituie durerea apărută la muşchii gambei, sub forma 

unei crampe care apare la mersul pe jos. La debutul bolii, pacienţii pot fi asimptomatici, dar pe 

măsură ce îngustarea arterială se agravează, durerea devine din ce în ce mai prezentă. 

Discomfortul este resimţit ca o „crampă muscularăˮ care apare cel mai frecvent în gambă si 

coapsă. În mod caracteristic, durerea apare la efort, în timpul mersului şi se ameliorează sau 

dispare la scurt timp după încetarea efortului. 

2. Pot apărea, de asemenea, simptome precum senzaţia de arsură, răcirea picioarelor, 

oboseala sau scăderea masei musculare. În unele cazuri, pielea devine lucioasă, părul de pe 

picioare se răreşte, unghiile se deformează şi cresc greu. În stadiile finale ale bolii poate să apară 

necroza (moartea unor mici porţiuni ale degetelor).  

3. Tratamentul arteriopatiei obliterante poate fi medicamentos sau chirurgical, în funcţie 

de stadiul bolii şi de gradul de severitate al acesteia. Tratamentul medicamentos contribuie la 

ameliorarea simptomelor şi la încetinirea evoluţiei bolii. De asemenea, un program supravegheat 

de kinetoterapie poate creste perimetrul de claudicatie si imbunatateste considerabil calitatea 

vietii pacientilor arteriopati. 
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4. Pacienţii cu simptomatologie severă, în cazul cărora simptomele apar după parcurgerea 

unor distanţe scurte sau în repaus, pot apela la unele proceduri de revasculizare intervenţională 

(angioplastie). 

5. Prevenirea arteriopatiei obliterante constă în evitarea factorilor de risc. Astfel, este 

recomandată evitarea fumatului şi a consumului de grăsimi. La fel de importantă este ţinerea sub 

control a unor afecţiuni care pot grăbi procesul de dezvoltare al arteriopatiei obliterante. Dintre 

acestea menţionăm diabetul zaharat, hipertensiunea şi dislipidemia. 

6. Programul kinetoterapeutic, împreună cu cel medicamentos sunt indispensabile pentru 

recuperarea și oprirea din evoluție a bolii arteriale periferice. 

Tratamentul terapeutic prin mijloace kinetice trebuie realizat cât mai precoce, și în 

permanentă adaptat în funcție de evaluarile efectuate periodic. 

Programul de recuperare este recomandat a fi realizat cu o frecvență de 3 zile pe 

săptămână în cabinetul de kinetoterapie, și trebuie adaptat în permanență în funcție de progresia, 

stagnarea sau regresia stării de sănătate a pacientului. 

Orice perioadă de sedentarism a pacienților cu arteriopatie obliterantă a membrelor 

inferioare, va duce la consecințe grave, riscând chiar amputația. 
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Cel mai frumos cadou pe care Dumnezeu l-a lăsat omului este 

copilul, pentru că fără el nimeni nu ar avea pentru ce să lupte. Prin 

gingașia si drăgălășenia sa, atrage toate privirile și atenția tuturor.  

MINUNEA VIEȚII, NOU NĂSCUTUL 

„În momentul în care se naște copilul, se naște și mama. Ea nu a existat înainte. A existat 

femeia, dar nu și MAMA. MAMA este ceva total nou. (Osho) 

 

Autor: Ancuța Deliu, asistent medical licențiat, 

 director de îngrijiri Spitalul Municipal Câmpulung 

i mama. Ea nu a existat înainte. A existat 

femeia, dar nu și MAMA. MAMA este ceva 

total nou. (Osho) 
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Medicina zilelor noastre, are un caracter 

pronunțat profilactic, căci de la dreptul de sănătate, am 

ajuns la datoria de a conserva sănătatea. Aceasta cere 

însă eforturi din partea rețelei medicale, de a educa 

colectivitățile pe care le are în grijă în vederea 

conservării și ameliorarii fondului biologic, care poate 

fi influențat numai printr-o educație sanitară. Trebuie 

să recunoaștem că, în ultimele decenii, avem realizări 

frumoase, femeia gravidă fiind acum mai bine 

supravegheată, nou-născutul mai bine îngrijit. Concepţia, cadrul şi preocupările obstreticii şi ale 

ginecologiei, trebuie mult amplificate și după definiția dată de Organizația Mondiala a Sănătăţii, 

să cuprindă, preocuparea de a supraveghea sănătatea femeilor, pe parcursul sarcinii, a nașterii și a 

alăptării, să le învățăm să-și îngrijească și să-și educe copiii. În prima lună de viață a nou 

născutului, hrănirea la sân trebuie făcută la cerere, la 2-3 ore, maxim, pentru evitarea riscului de 

deshidratare, scăderea în greutate, somnolența pe fond icteric. Astfel că, alăptarea naturală a nou-

născutului, atât de binefacătoare pentru el, din diferite motive este și ea părăsită, de cele mai 

multe ori din cauza unor factori sociali. La plecarea din maternitate, 90% dintre femei alăptează 

natural, pentru ca apoi să renunțe. 

Ion Eliade Rădulescu - spunea atât de frumos că “îndată ce maica natură ne dă ființă şi ne 

aduce pe lume, mama este cea dintâi care ne primește în brațele sale călduroase și se însărcinează 

cu îngrijirea noastră și pare că, ar face un tăcut, dar prea deslușit jurământ, că va fi răspunzătoare 

pentru toată fericirea și nefericirea noastră”. 

Mama, este cel dintâi dascăl al nostru, de la ea începem să luăm ala dintâi cunoștiințe și în 

brațele ei începem a discerne, binele şi rău. Ea este cărmuitorul și ecoul nostru, ea ne îndreaptă pe 

drumul pe care îl vom urma în această viață. 

Perioada de nou-născut, reprezintă trecerea de la viața intrauterină, la viața extrauterină și 

este caracterizată prin mari transformări datorate adaptării sau acomodării, la noile condiții de 

mediu. 

Fiziologia noului-născut este dominată de procesul de adaptare la viaţa extrauterină, care 

are loc în condițiile unor schimbări de mediu de o covârșitoare amploare. 

Astfel că, nou-născutul părăseşte un mediu ambient cu lichid protector, cu o temperatură 

constantă și vine într-un mediu gazos, cu o temperatură variabilă. Vine dintr-un mediu steril, într-

un mediu cu factori agresivi, microbieni. El întâlnește acum, pentru prima dată, un factor nou - 

lumina. El trebuie să facă față, noilor condiții de viață. Se produc acum, importante transformări 

morfo-funcționale de adaptare. Se întrerupe aportul de oxigen prin placentă și este amenințat de 

asfixie, plămânul intră în funcție. Este întreruptă circulația spre placentă, aparatul circulator 

suferă importante modificări. Este întrerupt aportul de substanțe nutritive, elaborate de 

organismul matern, aparatul digestiv își întrerupe activitatea. 

În cursul travaliului nou-născutul este supus unui traumatism, datorită apăsării mușchiului 

uterin, pe suprafața sa corporală. În timpul nașterii, se 

mai produc flectări, deflectări, precum şi rotații ale 

diferitelor segmente ale corpului. De asemenea, 

mulări, încălecări de oase. Toate constituie 

traumatisme de diferite grade, la care noul născut 

trebuie să reziste. Oricât de ușoară ar fi nașterea, se 

admite că noul născut este într-o oarecare măsură, 

traumatizat. Toate acestea, explică de ce perioada de 

nou născut este o perioadă care pune în primejdie viața 
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noului născut. De aici și mortalitatea infantilă, imediat după naștere sau în timpul travaliului este 

des întâlnită. 

Unii admit, că perioada de nou născut ține până la căderea bontului ombilical, adică cel 

mult 7-8 zile, de la naștere, iar alții că durează până la cicatrizarea plăgii ombilicale, adică două 

săptămâni. Majoritatea autorilor admit, însă, că perioada de nou născut durează, patru săptamani, 

timp în care aşa numitele fenomene fiziologice proprii acestei perioade iau sfârşit. Alți autori 

admit că, perioada de nou născut trebuie considerată - primele trei luni de viață - timp în care s-ar 

produce o adaptare completă a sugarului la condițiile vieții extrauterine. Sunt necesare 2-3 luni, 

pentru prefecționarea valorii funcționale, a organelor copilului și a diminuării fragilității 

echilibrelor sale.  

Abia către luna a III-a, noul născut își 

schimbă comportamentul, pierde reflexe 

arhaice, hipertonia sa inițială, emite primul 

surâs, recunoaște obrazul mamei sale, începe 

să fabrice anticorpi, în scurt timp el devine o 

personalitate biologică. În țara noastră, 

perioada de nou născut este socotită vârsta de 

la 1-28 de zile.  

Nou-născutul sanătos trebuie să ia 

legătura cu mama imediat după naştere şi 

după acordarea asistenţei necesare după 

naștere. Prima baie se face imediat după naștere și în fiecare zi până la externare. Toaleta 

cordonului ombilical se face în fiecare zi folosind soluții antiseptice și lăsând cordonul liber la 

aer, fără a fi necesară pansarea acestuia. Lăsând cordonul liber la aer, acesta se va usca și se va 

detașa mai repede. Profilaxia oftalmiei gonococice se face prin administrarea în sacul con-

junctival a nitratului de argint, imediat după naștere. Profilaxia bolii hemoragice neonatale se face 

prin administrarea de vitamina (Fitomenadion) în primele 6 ore după naștere. Vaccinarea 

împotriva hepatitei B se face în primele ore după naștere, urmată de administrarea vaccinului 

BCG (împotriva tuberculozei) după 48 ore de la naștere. 

Noul născutul este deosebit de copilul de mai târziu, ca formă și mărime a diferitelor părți 

ale corpului. Fontanela anterioară are formă de diamant sau zmeu şi este localizată în partea din 

față a craniului, la mijloc, măsurând 2/2cm. Majoritatea copiilor se nasc 

cu fontanela posterioară, de formă triunghiulară şi cu dimensiune mai mică decât cea anterioară. 

Rareori bebeluşul se naşte cu o formă perfectă a capului. În cazul unei naşteri vaginale, implicit 

în urma unui travaliu lung, bebeluşul soseşte pe lume cu o formă conică a craniului, aflat încă 

într-un stadiu incomplet de dezvoltare. În săptămânile care urmează naşterii, craniul bebeluşului 

se dezvoltă şi de cele mai multe ori capătă o formă mai estetică. 

Nasul noului născut este scurt, concav, cu deschiderea nărilor privind înainte. Gâtul este 

scurt. Conformația toracelui este aproape cilindrică. Abdomenul este mare, peretele abdominal 

prezintă un tonus muscular scăzut și se destinde la fiecare mișcare inspiratorie. Ombilicul se află 

sub linia care împarte corpul în două jumătăți egale. Membrele inferioare sunt scurte, uneori 

întâlnim „picior talusˮ care cedează repede la masaj. Pielea noului născut este acoperită în 

regiunea dorsală, pe piept, în jurul gâtului și în special la nivelul pilurilor de flexiune, cu un 

înveliș grăsos, denumit vernix caseosa. Trecerea din mediul lichid, în mediu uscat determină tot 

felul de reacții la nivelul pielii: de la pete roșii, răspândite pe tot corpul, descuamări pe zone 

largi, până la erupții extinse, fără semnificație de boală. Vernix caseosa protejează pielea fătului 

împotriva macerației de către lichidul amniotic. La noul născut vernix caseosa, are multiple 

roluri: protecție contra frigului, acțiune bactericidă, etc. După îndepărtarea învelișului grăsos, 
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pielea nou născutului are culoarea roșu intens și numai palmele și tălpile rămân de culoare 

albăstruie. Colorația roşie a fost atribuită subțirimii epidermului. După câteva zile de la naștere 

apare o descuamare a pielii, pe abdomen, gât, membre, care poate dura câteva săptămâni. Aceasta 

descuamare este cel mai des furfuracee şi rareori în lamele mari. Noul născutul, mai poate 

prezenta uneori o pată albăstruie, variabilă ca mărime și localizare, mai ales în regiunea 

sacrolombară. Este așa numita pată mongoliană, fără vreo semnificație deosebită. Părul fin 

denumit - lanugo - care acoperă pielea fătului, persistă și după naștere, pe umeri, spate, frunte, pe 

membre, pe pielea capului fiind foarte fin sau din contră, abundent. Unghiile sunt cărnoase, fără 

striații, longitudinale. 

Reflexele la nou-născut, apar ca răspuns 

al faptului că sistemul nervos nu este încă pe 

deplin maturizat. Aceste mișcări involuntare îl 

ajută pe bebeluș să supraviețuiască și să se 

dezvolte, prezența lor fiind un indiciu al activității 

cerebrale normale. Pe baza acestor reflexe 

necondiționate, bebelușul își dezvoltă apoi 

reflexele condiționate. Utilitatea reflexelor la 

nou-născut variază, dar unele dintre ele sunt 

esențiale pentru supraviețuire - suptul și reflexul 

punctelor cardinale. Sunt puține însă exemplele de reflexe care au ajutat nou-născuții să 

supraviețuiască de-a lungul evoluției rasei umane - reflexul Moro. Alte reflexe pot ajuta la 

interacțiunea dintre părinți și copii, încurajându-i și ajutându-i pe părinți să îi răspundă în mod 

afectuos copilului. Dacă reflexele nou-născutului sunt absente, asimetrice sau se repetă persistent, 

pot indica o problemă neurologică. 

Nou-născutul este alert imediat după ce s-a născut și are toate simțurile bine dezvoltate 

(preferă gustul dulce, față de cel amar sau acru și răspunde la stimuli auditivi), în afară de văz. 

Nou-născutul nu poate încă focaliza obiectele îndepărtate și vede bine doar la o distanță de până 

la 20 cm. 

La 8 - 14 ore de la naștere, nou-născutul elimină o substanță numită meconiu, iar în prima 

săptămână de viață materiile fecale suferă modificări în fiecare zi, fiind numite scaune 

tranziționale. 

Nou-născutul doarme aproximativ 15 - 20 de ore pe zi, 

trezindu-se la intervale de câteva ore, în special din cauza senzației 

de foame. 

Greutatea normală la naștere este undeva între 2,4 kg și 4,2 

kg, iar înălțimea medie a nou-născutului este între 45 și 54 cm. În 

primele zile după naștere, nou-născutul pierde 7-10% din greutate, 

dar revine la greutatea inițială după alte câteva zile. Urmează apoi 

să ia în greutate aproximativ 750 g pe lună și să crească cu 1-4 cm 

pe lună. 

În mod absolut remarcabil, un nou-născut are capacități 

cognitive, fiind capabil să imite mimica facială a celorlalte 

persoane, cum ar fi scosul limbii sau modelarea buzelor în formă de 

„Oˮ. 

Perioadele de somn sunt câte 3 ore, deșteptarea fiind semnul 

dat de senzația de foame. Urmează alungirea perioadei de somn 

nocturn. La sfârşitul primei luni, poate dormi noaptea continuu 6 

ore, apoi 8 ore la 3 luni şi 10 ore la sfârşitul primului an. În cursul zilei, durata somnului se 
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reduce la o oră, până la 6 luni doarme 2 ore dimineaţa și de 3 ori după masă. Aportul alimentar 

este redus în primele zile de viață, în timp ce pierderile de căldura prin suprafața cutanată sunt 

mari pe kg/corp în comparație cu copilul mare. 

Aprecierea stării fătului la naștere se face prin calcularea scorului A.P.GA.R. prin care se 

decide dacă este necesară reanimarea sa. 

Sunt utilizaţi, de obicei, cinci factori pentru a evalua condiţia bebeluşului şi fiecare dintre 

aceşti factori este notat pe o scală de la 0 la 2, 2 fiind nota maximă: 

- activitate şi tonicitatea musculaturii 

- pulsul (ritmul cardiac) 

- grimasa (răspunsuri reflexe) 

- aspect (culoarea pielii) 

- respiraţie. 

După examenul medical, nou-născutul este înfășat şi supravegheat de asistentă. În patul în 

prealabil încălzit, este culcat în decubit lateral, cu capul mai în jos, timp de 48 ore, pentru 

drenarea căilor respiratorii. Poziția de decubit dorsal, favorizează pătrunderea lichidului de 

vărsătură în căile respiratorii, riscul fiind bronhopneumonia de aspirație. 

În zilele următoare, se supraveghează cu atenție funcțiile vitale, modul cum primește 

alimentația, micțiunile și eliminarea de meconiu. Rezistența organismului față de infecții se 

instalează treptat. Afecțiuni ușoare pot pune în pericol viața noului născut. 

Rolul asistentei din secțiile de nou născuţi este de a lucra 

respectând toate regulile de asepsie, să vegheze ca nou născutul să 

nu aibă contact cu surse de infecție. 

Urmărirea funcțiilor vitale ale nou născutului este imperios 

necesară, modificarea lor reflectă în mare măsură starea generală a 

nou născutului și evoluția sa. Toate observațiile, asupra funcțiilor 

vitale, vor fi comunicate medicului neonatolog. 

În privința îngrijirilor care se aplică în continuare, se 

acordă o atenție deosebită pielii, mucoaselor, plăgii ombilicale, 

regimului de viața și profilaxiei infecțiilor. 

Alimenția nou născutului la termen și sănătos va fi naturală, nici un alt preparat sau 

formula de lapte praf, nu poate înlocui perfect laptele matern. Nou-născutul hrănit la sân este un 

copil sănătos, morbiditatea acestuia este de 100 de ori mai redusă decât a celui hrănit artificial. 

Atenția acordată de asistenta medicală de neonatologie, acestor minuni aparent fragile, 

din sala de nașteri, în secție și până la externare, este esențială, aducându-și aportul în viața 

multor familii, în destinul și viitorul adultului de mai târziu, respectând astfel profesia aleasă, cu 

demnitate și cu dragoste pentru viață.  

În concluzie, cel mai frumos cadou pe care Dumnezeu l-a lăsat omului este copilul, 

această minune, pe care doar El putea s-o înfăptuiască. „Așadar, Dumnezeu a deschis ușa acestei 

lumi și a intrat în ea, ca un prunc. În cel mai vulnerabil mod imaginabil. Pentru că El vrea să aibă 

o apropiere inimaginabilă cu tine...” (Ann Voskamp) 
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Ce OM FRUMOS! Ce lumină i se poate așterne pe chip 

când vorbește despre cei, atenție, patruzeci și cinci de ani dedicați 

sănătății copiilor. Din dragoste pentru copii, a îmbrățișat, profesia 

de asistent medical. Mi-a mărturisit, de nenumărate ori chiar, 

faptul că i-a plăcut să se regăsească în linia a doua, să nu fie cel 

din față, ci cel care sprijină. Asistentul devotat, formatorul 

implicat, cam așa ar suna caracterizarea mea, scurt și la obiect, 

despre asistentul medical care m-a uimit cu dorința permanentă 

de a învăța, care a inițiat și organizat, ani de-a rândul până a 

devenit tradiție, simpozionul ,,Împreună pentru o generație 

sănătoasă”, care s-a aplecat cu atâta iubire asupra copiilor încât, 

la grădiniță sau în clasele primare, i-a captat cu lecții de educație 

medicală. 

I-am propus doamnei Neli Homeghiu, vicepreședinte al Ordinului Asistenților Medicali 

Filiala Argeș, un interviu, dar cum bine știți că ,,socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din 

târg” vă mărturisesc, cu mare drag, că interviul a fost, de fapt, o discuție întinsă pe mai multe 

ore, o frumoasă lecție de sinceritate și modestie despre viață și despre profesia căreia i s-a 

dedicat atât de mult încât a ajuns să spună așa: ,,Mi se pare că mi-a adus foarte multe 

împliniri.  

M-a ajutat să văd cum sunt oamenii, cum sunt eu, să mă cunosc, să mă schimb dacă este 

nevoie, pentru că dacă vrei să îi ajuți pe ceilalți trebuie să te schimbi tu în primul rând”. 

,,ÎMI ÎNFLOREȘTE SUFLETUL” 

45 de ani de pediatrie! De la botezul în profesia de asistent medical la activitate la 

superlativ. Cum a fost drumul?  

– Da, sunt patruzeci și cinci de ani de ani pe care nu i-aș schimba cu nimic. Pe mine m-a 

ales profesia, nu eu pe ea. Inițial, am dat examen la medicină, dar am fost prima sub linie, ca o 

profeție pentru drumul ce se deschidea în fața 

mea. Am pornit pe acest drum la 

recomandarea unei mătuși, în anul 1976. 

Pregătirea a fost una temeinică și am făcut 

stagiile de pregătire în spitalele din București. 

Am absolvit a zecea din nouă clase de 

pediatrie. Dintre toate specialitățile de la 

Școala Postliceală Fundeni, eu am optat pentru 

pediatrie pentru că mi se pare cel mai frumos 

să lucrez cu copilul care încă nu poate să 

vorbescă, să se exprime. Așa am ajuns eu să fac pediatrie și, dacă ar fi să o iau de la capăt, aș 

alege același lucru.  

Ați ales să profesați în Pitești. Care este locul care stă la baza acestor patru decenii de 

activitate? 

DIALOG DE SUFLET 

cu AURORA SĂRĂRESCU 

O VIAȚĂ PENTRU ALTE VIEȚI 

Lungul drum spre împlinire sufletească sau…  

… 45 de ani asistent medical! 
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– În primii patru ani am profesat la Leagănul de copii. A fost greu, dar foarte frumos. Am 

înțeles și mai bine ce înseamnă suferința copiilor lipsiți de dragostea părintească. De acolo am 

prima experiență de urgență care a făcut diferența dintre teorie și partea practică. Știam foarte 

bine ce trebuie să fac, dar atunci când a intervenit urgența tot ce am putut să fac a fost să țip. M-a 

ajutat o colegă cu mai multă experiență. A fost șocul acelei surprize. Acel moment a reprezentat 

și unul dintre motivele pentru care am vrut să fac cursul de prim ajutor pentru copiii din creșe, din 

grădinițe, școli și cabinet medicale individuale.  

De ce ați plecat de la Leagănul de copii? 

– Îmi doream să fac ceva mai mult. Totdeauna am vrut să lucrez în spital.  

S-a ivit o oportunitate și am fost transferată la Grădinița de copii nr 9. Și acolo am avut 

experiențe foarte frumoase. Am organizat concursuri, predam lecții de educație sanitară. Am 

întâlnit acolo niște doamne foarte dedicate profesiei. Am și acum dosare cu lucrările realizate 

împreună cu copiii de la grădiniță. Din punctul meu de vedere, educația medicală era în fișa 

postului și dacă vroiai le făceai. Îmi desfășuram cu drag toate activitățile și părinții apreciau. Și 

acum mă întâlnesc cu părinți care îmi mulțumesc. Îmi înflorește sufletul deși consider că am făcut 

ce trebuia să fac. Intră în firescul lucrurilor. Îți faci datoria și atât.  

,,VICTORIA PAȘILOR MĂRUNȚI”… 

Participați la cursuri de specialitate atunci când 

schimbați locul de muncă? 

– Din doi în doi ani, urmam cursuri de 

perfecționare. Ne mirăm, acum, că trebuie să urmăm 

cursuri de educație medicală continuă, dar și atunci aveam 

această îndatorire. Am participat la numeroase cursuri (de 

activitate în creșă, de management în creșă, de educația 

copilului 3-7 ani) care mă ajutau să îmi desfășor activitatea 

cât mai bine. De aceea, pentru mine a și fost foarte ușor să 

îmbrățișez activitatea aceasta de educație continuă. Tot 

făcând astfel de cursuri, am primit recomandarea să urmez 

cursuri de recuperare neuromotorie pentru copii.  

Am făcut această specializare și, ulterior, am ajuns la Laboratorul de recuperare 

neuromotorie din cadrul Spitalului de Pediatrie. Am lucrat acolo până la Revoluție. A fost o 

perioadă în care am pus foarte mult suflet. Am avut acolo pe doamna doctor Luminița Pădure. 

Eram ca o familie chiar și cu acei copii și părinții lor. Eram aplecați către familia care avea un 

astfel de copil. Aveam bucuria de vedea un copil mergând. Mă bucuram pentru fiecare mică 

realizare a copilului. Erau victoriile noastre împotriva bolii. Era o bucurie pe care nu o poți spune 

în cuvinte. Era victoria pașilor mărunți. Doamna doctor Pădure ne dădea de studiat și făceam și 

teste teorie și practică. Învățam nu pentru a arăta doamnei doctor că știm, ci pentru a-i ajuta pe 

copii să facă progrese. Era greu pentru ei, nu mergeau bine, dar sclipeau de minte, erau inteligenți 

și îmi dădeam seama cât de mult suferă. Am 

apreciat foarte tare când a apărut termenul 

,,persoană cu dizabilități” înlocuind cuvântul 

,,handicap”. Era o alinare verbală, o consolare. A 

durat cinci ani activitatea mea acolo. Din cauza 

unor probleme de sănătate, m-am mutat în 

Policlinică. Am lucrat, inițial, cu doamna doctor 

Pănescu și apoi cu doamna doctor Venora Molfea. 

Dânsa rămâne pentru mine un profesionist 
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desăvârșit cu o intuiție uluitoare și un mod aparte de a trata pacientul și familia, iar eu de la 

dumneaeei am învățat foarte mult. A fost o perioadă foarte frumoasă în timpul căreia a apărut și 

minunea vieții mele, Ștefan, cea mai mare realizare a vieții mele. Nu am să uit niciodată cât de 

frumos s-a purtat doctor Molfea cu mine și cum m-a încurajat. După ce a plecat doamna doctor 

Molfea în spital am lucrat cu toți medicii de la Pediatrie, apoi cu doamna doctor Iordache. Vreau 

să spun că am tot respectul pentru cum se poartă pacienții și cu asistenții. Am făcut împreună 

educație medicală și s-a implicat în simpozionul, care a devenit deja tradiție, de 1 iunie. 

Așteptările mele nu erau deloc mari fiind vorba de un medic tânăr, dar am avut această bucurie a 

întâlnirii cu un adevărat profesionist. 

Dincolo de profesia dumneavoastră din cadrul Pediatriei, ați creat o extensie extrem de 

importantă a acesteia și v-ați dedicat activității de la Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenților Medicali Argeș. Dacă am face, cum se spune, arc peste timp, peste cei 

douăzeci de ani de Ordin ce mi-ați spune? Cum ar suna destăinuirea? 

Ordinul face parte din mine, mi s-a potrivit mânușă. După revoluție am început să ne 

structurăm ca organizație profesională și normal că nu am putut să nu fiu prezentă. A fost 

întâi Colegiul Asistenților Medicali format din oamenii care lucraseră în sindicat și aveau 

experiență în organizare, iar eu, la început, am fost secretarul organizației județene, iar apoi 

am fost aleasă vicepreședinte.  

Ce înseamnă acești 20 de ani? Chintesența 

dezvoltării mele profesionale a fost faptul că avut 

șansa să fiu parte din coducerea Ordinului 

Asistenților Medicali Argeș încă de la înființare, 

fapt ce m-a ajutat să mă descopăr, să mă dezvolt. 

Face parte din mine, din felul meu de a gândi și a 

vedea lucrurile. Mă refer la toți colegii care au 

făcut parte din consiliiul nostru județean. Fiecare 

într-un mod sau altul m-a ajutat să mă descopăr, 

dar și să văd valoarea oamenilor din jurul meu. 

Ce ați învățat ca om de la această profesie și ce ați 

dăruit dumnevoastră profesiei? Ce amprentă ați 

lăsat și, respectiv, lasă, această relație atât de puternică și fidelă pe care o aveți cu Ordinul 

Asistenților Medicali Filiala Argeș?  

– Îmi place să cred că am lăsat cu adevărat o amprentă, mai ales în calitate de formator. 

Nu am încercat să fiu profesorul de la catedră, ci colega care a trăit situațiile respective și 

împărtășește din experiență. Mă bucură când aud că cineva vrea să vină la cursurile mele din 

plăcere. Dacă oamenii interacționau și se implicau, atunci asta făcea diferența. Mi-ar plăcea să las 

această amprentă a conștientizării asupra importanței colosale pe care o are educația continuă. 

Dacă vrei să fii un profesionist desăvârși nu poți să cobori ștacheta, ci este necesar să ai 

cunoștințele actualizate.  

Am îndrăgit atât de mult profesia încât nu mi-am 

permis să rămân în zona mediocrității. Am învățat 

continuu, nu pentru mine, ci din dragoste pentru 

profesia aceasta, din dragoste pentru pacienți. Ca 

asistent medical, nu poți să nu ai empatie pentru 

pacient.  

I-ați avut în preajmă pe cei din tânăra generație. 

Ce impresie v-au lăsat? 
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– Se vorbește, uneori, nedrept despre tânăra generație și se spune că nu sunt bine pregătiți. 

Nu am uitat niciodată că eram bună la teorie, dar aveam nevoie doar de o coordonare pe partea 

practică. Depinde de cum gândești. Dacă am avut, în ultima perioadă, ocazia să am colege tinere, 

apoi aș vrea să vă spun că am avut suprize plăcute. Am învățat și eu de la ele. Surpriza cea mai 

mare a fost o colegă care făcea voluntariat în pediatrie și care, pentru un simpozion, a făcut o 

lucrare de nota 10. Dovada este că depinde foarte mult chiar de tine, de felul în care îi primești pe 

colegii tăi. Eu am fost construită să pun accent pe partea pozitivă a omului, chiar dacă le-am 

văzut și partea negativă. Pentru mine au primat calitățile. Dacă oamenilor le arăți că îi apreciezi, 

și investești încredere în ei, îți arată că au meritat să învestești în ei. Mesajul meu pentru ei a fost 

acela că asistenții medicali nu trebuie să fie asistenți doar la locul de muncă, ci și în societate, în 

fiecare moment. Dacă eu am avut încredere în ei, ei nu m-au dezamăgit. Dacă te uiți la ceilalți ca 

fiind o scânteie din divinitate nu ai cum să fii dezamăgit. Când am dăruit iubire am primit la fel.  

Unde se situează relația dumneavoastră cu Dumnezeu, Cel cu care faceți echipă întotdeauna? 

– Nu se poate face nimic fără El, orice vrei să faci chiar și când rătăcești drumul nu ai 

cum să nu înțelegi că dacă îi lași Lui să aleagă El te va duce exact acolo unde este bine pentru 

tine. M-a luat de mână și m-a dus unde a fost cel mai bine pentru mine. Niciodată nu se poate fără 

Dumnezeu în profesia de asistent medical. Dacă îl ai alătuiri o să îți iasă lucrurile bine, dacă nu 

poți avea doar un succes temporar, cel mult. Nu îmi pot imagina viața fără Dumnezeu. Nu aș 

schimba nimic. Fiecare episod m-a învățat ceva. Empatia, compasiunea lecție întregită în 

laboratorul de recuperare. Oamenii aceia erau familia mea. Am avut o viață frumoasă, împlinită. 

O viață în care L-ai avut întotdeauna pe Dumnezeu alături nu are cum să fie decât o viață 

împlinită. 

După 45 de ani dăruire profesională, cum a fost 

întâlnirea cu momentul pensionării?  

– Am fost luată prin surprindere de colegii mei de 

la Ordin prin cuvintele minunate apărute despre mine în 

ziarul Argeșul si apoi de o ședință de consiliu pe  

care am avut-o împreună cu ei. A fost o bucurie și 

o emoție unică. Chiar mi-a fost de folos din punct de 

vedere sufletului. Am văzut pensionarea ca o posibilitatea 

de a-mi dedica mai mult timp, de a alege ce să fac pentru 

că, de-a lungul vieții, am uitat de multe ori de mine în 

favoarea celorlalți. Este o mare bucurie că trăiesc, că sunt 

sănătoasă și mai pot împărtăși din trăirile mele și sper să pot fi încă de ajutor celor din jur.  

De asemenea, sunt recunoscătoare tuturor persoanelor cu care am intrat în contact, care mi-au 

influențat viața, m-au ajutat să mă descopăr, să mă redescopăr. Consider că toți suntem rodul a 

ceea ce trăim împreună cu semenii.  

Toți cei care au trecut prin viața mea au un loc 

special. Cred că am devenit cine sunt azi și datorită 

lecțiilor învățate. De aceea vreau să mulțumesc 

tuturor pentru că ne-am intersectat sau am mers 

alături un timp.  

Oameni minunați, Mulțumesc! 
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Odată cu trecerea timpului simt că datoriile mele morale cresc, cunoscând adâncuri 

profunde. Datoria față de dascăli nu va înceta niciodată. Profesionalismul și tot ceea ce am 

devenit sunt parte a ființei lor care nu au trăit-o individual, ci au împărțit-o cu noi.  

Iată de ce, pe măsura ce timpul trece, mă întreb cât, din ceea ce oamenii și viața 

deopotrivă cu generozitate mi-au dat, restitui prin ceea ce fac. 

Și, pe fundalul timpului ce vine, încerc, cu sentimentul de incomplet, să rămân cât mai 

puțin datoare.  

În viața fiecărui asistent medical există dascălul, instructorul de nursing, care îl 

modelează ca profesionist, lăsându-și amprenta în ființa lui, în profesia lui pe tot parcursul vieții. 

Îi modelează și caracterul și comportamentul profesional, 

îi este călăuză în zborul spre cele mai înalte idealuri și 

valori umane și profesionale.  

Doamna Ecaterina Gogel este acest dascăl, cu 

principii, valori, dedicare profesională, dragoste de 

oameni și profesori, cunoscută de multe generații de 

elevi/asistenți medicali, care a reușit să pună în fiecare 

sămânța bună a profesiei care a rodit atât de frumos peste 

ani. 

A slujit și slujește învățământului, exigentă cu 

sine, dar și cu noi, cei pe care i-a școlit, iubitoare de 

oameni, dar și de profesie. Un dascăl de excepție care și-

a lăsat pentru totdeauna amprenta asupra dezvoltării profesionale a elevului, printr-o sumă de 

valori transmise care ne-au ajutat să ne onorăm cu cinste vocația îmbrățișată. Este profesorul 

constructivist, echitabil, adaptabil atât la nevoile individuale cât și la cele profesionale, om de 

echipă, creativ, empatic. 

PAGINA 

RECUNOŞTINŢEI 
PORTRET DE DASCĂL 

Profesor instuctor Ecaterina GOGEL 
"Un bun profesor este asemeni unei lumânări. El se 

mistuie pe sine însuși pentru a lumina calea 

altora". 

Mustafa Kemal Atatürk 

 

Cred, cu tărie, că viața a avut dreptate când m-a învățat că recunoștința este perla din scoică! 

De aceea, pentru cuvântul și/sau sentimentul de recunoștință nu trebuie să căutăm în dicționar, 

ci doar în suflet. Drept este că, în anumite cazuri, peste recunoștință  

nu dăm imediat ce începem căutările. Este necesar să răscolim adâncurile sufletului, cu 

răbdare, pentru că sentimentul recunoștinței este cel mai frumos și mai rar sentiment. 

Despre recunoștință, Nicolae Iorga spunea că „este dobânda împrumuturilor sufletești” și, din 

acest motiv, al multor dobânzi acumulate, din prețuirea pe care o simțim față de anumiți 

semeni, astăzi, debutăm în exprimarea acestui sentiment printr-o pagină pe care o dăruim 

acelora față de care lăsăm sufletul să se exprime. 
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Pe o felicitare de recunoștință adresată dascălului meu de suflet, aș lăsa cuvintele să 

izvorască astfel:  

„Distinsă Doamnă,  

Sunteți la vârsta când culegeți roadele muncii de-o viață, când, în cei peste 40 de ani de activitate, 

toți cei cărora le-ați ghidat destinul vin să vă mulțumească pentru faptul că ați fost un model de 

responsabilitate și dedicare, ne-ați învățat să urcăm mereu pe scara de valori, să rămânem 

discipolii cei mai buni la lecția numită „îngrijirea bolnavului”.  

Balzac spunea că recunoștința este memoria inimii, iar din acest sentiment de recunoștință, astăzi, 

vă cuprind cu inima în cea mai sinceră îmbrățișare. 

Vă mulțumesc și vă doresc să fiți sănătoasă ca să vă puteți bucura sufletul cu recunoștința tuturor 

generațiilor pe care le-ați învățat și îndrumat cu același profesionalism și cu aceeași dăruire. 

Cu recunoștință și afecțiune, 

Estera Stămoiu” 

 

 

 

 

 

 
 

Oamenii care sfințesc locul sunt, de fapt, oameni care sfințesc orice loc prin care trec. 

Sunt acei oameni aleși a căror măreție profesională și socială se împletește cu modestia și 

noblețea caracterului.  

Sunt oamenii în preajma cărora îți 

dorești să crești, sunt oameni pe care îi 

admiri pentru capacitatea pe care o au ca, 

involuntar, prin prezența într-un anumit loc, 

să captiveze întreaga atenție a celor din jur. 

Sunt personalități care au clădit, în 

zeci de ani, cariere solide susținute de 

permanenta cercetare și implicare în domeniile de activitate pe care le-au ales și le reprezintă. 

Sunt personalitățile către care comunitățile din care 

fac parte se îndreaptă cu RECUNOȘTINȚĂ, iar centrele 

universitare, cu considerația cuvenită, acordă cea mai 

importantă distincție: titlul DOCTOR HONORIS CAUSA. 

Universitatea Pitești a acordat, la începutul acestui 

an, titlul onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA 

profesorului universitar doctor, Viorel JINGA, medic primar 

urolog, doctor în ştiinţe medicale și rectorul Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București, originar 

din localitatea argeșeană Poienarii de Muscel. 

Potrivit https://realitateadearges.net, titlul academic a fost acordat pentru contribuții 

esențiale la dezvoltarea învățământului medical românesc și argeșean alăturându-se celor celor 14 
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AL UNIVERSITĂȚII PITEȘTI 
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premii și distincții naționale și internaționale primite deja pentru activitatea profesională. Printre 

acestea Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler, oferit de președinele României în 

decembrie 2019, și Premiul „Carol Davila” pentru Medicină. 

Evenimentul a avut loc, în Sala de 

Festiivități a Universității Pitești, în prezența 

invitaților de elită din mediul universitar și 

medical argeșean. 

Veți descoperi personalitatea și 

cariera amplă a medicului Viorel Jinga, în 

rândurile ce urmează, semnate de către 

rectorul UPIT, Dumitru Chirleșan, și 

prezentate invitaților de către medicul Dan Manu, șeful Laboratorului de Medicină Legală a 

Spitalului Județean Argeș.  

 

 

 

 

 

 

 

,,Exprimând onoarea și privilegiul întregii comunități academice a Universității Pitești de 

a fi alături de medicul, profesorul și managerul de excepție care este domnul profesor universitar 

dr. Viorel Jinga, a cărui personalitate complexă are anvergura și reputația ce depășesc granițele 

țării, sunt încântat să transmit salutul nostru de bun venit și mulțumirile de a fi acceptat să 

primescă titlul de DHC acordat de universitatea noastră și, cu această ocazie, să evoc principalele 

repere biografice ale prodigioasei sale cariere. 

 Fiu al plaiurilor muscelene, laureatul de azi se bucură de frumusețea acestor locuri 

minunate care își lasă amprenta asupra personalității sale, aflate în formare, de mic copil dorind 

să se dedice îngrijirii persoanelor bolnave și 

să le aline suferința. Această înclinație este 

susținută de familie, care simte că o astfel de 

carieră se potrivește caracterului său și îl 

încurajează să își propună țeluri înalte care 

să-i valorifice potențialul. 

Încununarea eforturilor și dăruirii 

domniei sale de a accede în elita 

specialiștilor în domeniul sănătății se 

concretizează în admiterea sa ca student al 

facultății de medicină al celei mai 

prestigioase instituții de învățământ superior 

medical din România, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, începând 

cu anul 1982. Această școală medicală de excepție își va pune amprenta determinantă asupra 

LAUDATIO 
În onoarea Profesorului Universitar doctor  

Viorel JINGA, Rectorul Universității de Medicină 

 și Farmacie „Carol Davila” din București 
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calității de excelență a viitorului medic, în formarea deprinderilor profesionale, serioase și 

fundamentate în profilul etic, moral și deontologic de înaltă ținută, caracteristic medicilor ,,de 

suflet și de abnegație”, adevărate modele pentru generațiile care urmează.  

După absolvirea cu brio, în anul 1988, a studiilor de licență cu diploma de doctor-medic 

specializarea medicină generală, își alege să își desăvârșească studiile medicale într-un domeniu 

chirurgical captivant, plin de provocări, și anume rezidențiatul în specialitatea urologie, între 

1990 și 1994, tot în centrul universitar medical București, la o unitate sanitară de elită, fanion al 

medicinei românești și anume Spitalul Clinic ,,Prof. Dr. Theodor Burghele”, în cadrul Clinicii de 

Urologie. Și aici s-a evidențiat prin aceeași atitudine responsabilă, rigurozitate, competență și 

seriozitate care i-au permis însușirea la superlativ a cunoștințelor necesare în exercitarea 

atribuțiilor chirurgiei urologice încât a trecut cu succes examenul de medic specialist urolog. 

Cercetarea științifică medicală reprezintă un domeniu de vârf care îl pasionează pe 

medicul primar urolog de excepție care este viitorul Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, domeniu în care 

se va afirma plenar, cucerind poziții din ce în ce mai înalte și o recunoaștere a cărei anvergură se 

va amplifica continuu. 

Împletirea zestrei profesionale și de cercetare îi va fuirniza oportunitatea de a fi cooptat în 

stagiul doctoral în urologia de cercetare. 

Între timp începuse și activitatea didactică în cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

,,Carol Davila” din București parcurgând pas cu pas 

fiecare treaptă a carierei academice ajungând în anul 

2013 profesor universitar în cadrul Clinicii Urologie 

– Spitalul Clinic ,,Prof. Dr. Theodor Burghele”, 

Universitatea de Medicnă și Farmacie ,,Carol 

Davila” București animat fiind de sentimentul 

datoriei exprimat prin spusele domniei sale astfel: 

,,Datorez universității și trebuie să întorc 

înapoi universității ceea ce a făcut pentru mine încă 

din anul 1982 când am intrat ca student pe porțile facultății”, sentiment care îl va îndruma mereu 

până în prezent când accede la poziția de Rector al acestei instituții de învățământ medical de 

prim rang pe plan național și internațional.  

Din dorința de a face parte din comunitatea experților din specialitatea urologie devine 

membru afiliat al mai multor societăți științifice și profesionale naționale și internaționale 

precum: Asociația Română de Urologie, Societatea Medicală Balcanică, Societatea Europeană de 

Ultrasonografie, Asociația Europeană de Urologie (EAU), Societatea Internațională de Urologie 

(SIU), Asociația Americană de Urologie (AUA). 



39 
 

 Aici se demonstrează anvergura internațională 

a personalității pe care, azi, o cooptăm în 

mijlocul comunității noastre academice, ca 

fiind un reper citat și recunoscut prin deosebita 

sa activitate de cercetare și științifică. 

Constatăm, deci, că avem de-a face cu o 

adevărată personalitate de răsunet 

internațional, activitatea științifică, academic și 

profesională a prof. dr. Viorel Jinga 

remarcându-se în domeniul urologiei și uro-

oncologiei, aducând o contribuție majoră la o 

mai bună înțelegere a acestei patologii. 

Cercetările sale au fost axate pe markerii de 

diagnostic și prognostic oncologic și pe 

opțiunile terapeutice. După cum afirmă chiar dumnealui: ,,Activitatea de cercetare înseamnă o 

muncă deosebită, obținearea recunoașterii în domeniu înseamnă o încurajare, un plus de 

încredere, un moment de reînnoire a unei activități pe care trebuie să o continuăm”.  

În urma dobândirii competenței pe bază de atestat, în «Managementul serviciilor de 

sănătate» în anul 2004, ocupă ulterior, în perioada 2007-2009, poziția de medic șef de secție în 

cadrul secției Urologie III a Spitalului Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele, pentru ca ulterior să 

dețină funcția de director medical al aceluiași spital între anii 2009-2016. 

Pe linia academic – universitară a fost numit prodecan al Facultății de Medicină din 

cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” București, din 2012, ulterior fiind 

numit prorector în cadrul universității, din anul 2016 și până în martie 2020. Personalitate plenară 

își desăvârșește vocația și își împlinește accensiunea prin accedarea în martie 2020 în poziția 

meritoriu și pe deplin meritată de rector al universității de UMF ,,Carol Davila”  București, cea 

mai mare și importantă instituție de învățămânr superior medical din România. Recunoașterea 

socială și din partea autorităților de cel mai înalt rang ale societății și statului roman se măsoară 

prin distincțiile și premiile nume-roase obținute de domnul prof. univ. dr. Viorel Jinga, dintre 

care două se detașează în mod deosebit și anume:  

- Ordinul Meritul Sanitar în grad de cavaler oferit de președintele României – decembrie 2019 

- Premiul Carol Davila pentru medicină – iunie 2019, Ateneul Român, București, MLNR în 

parteneriat cu Academia Română. Aceste dovezi ale înaltei recunoașteri ale personalității de 

excepție pe care, azi, o elogiem și noi, sunt datorate valorificării plenare a calităților deosebite și 

multiple care întregesc imaginea superlativă cu care trebuie să rămânem după această prezentare 

asupra carierei și realizărilor domnului prof. dr. univ. Viorel Jinga. 

Pentru toate cele menționate și pentru multe altele care nu au putut fi cuprinse în acest 

parcurs rezumativ al activității și realizărilor unei personalități atât de generoase, cât și pentru 

faptul că Universitatea din Pitești pregătește viitori specialiști în domeniul sănătate care au 

capacități și aspirații profesionale și științifice deosebite și care, în mod sigur, pe parcursul 

devenirii lor vor fi influențați de valoarea, cunoștințele și exemplul personal al domnului prof. 

univ. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF ,,Carol Davila” București, consider fiind în deplin 



40 
 

asentiment al întregii comunități academice a Universității Pitești, că decernarea de către 

instituția noastră pentru Domnia Sa a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA constituie dovada 

alesei prețuiri a unei personalități consacrate și, totodată, un omagiu adus omului, medicului, 

profesorului, cercetătorului și managerului Viorel Jinga”. 

„Dacă vrei să faci un lucru bine, pune și suflet când îl faci !” 

La rândul său, medicul Valeriu Jinga a făcut destăinuiri de suflet în fața audienței: 

„De mic copil, când eram întrebat ce vreau să mă fac atunci când voi fi mare, aveam un singur 

răspuns: Medic. Sigur, acest răspuns a fost la început ca un fel de inoculare din partea părinților 

care și-au dorit atât pentru mine, cât și pentru fratele meu, ceea ce își dorește fiecare părinte: să 

ajung „mai departe” decât ei, adică „mai mult” decât ceea ce le-au permis lor vremurile din anii 

1950-1960 (…„obsedantul deceniu”). Treptat, pe lângă visul și aspirația părinților a fost și 

dorința mea de a ajuta oameni aflați în dificultate, de a ma implica trup și suflet alături de ei 

pentru a schimba lucrurile în bine. Astfel, după absolvirea școlii gimnaziale am început drumul 

către viața medicală prin urmarea studiilor la Liceul Sanitar din Pitești, din postura de primul 

admis și terminându-l ca șef de promoție. În continuare, am absolvit cursurile Facultății de 

Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în anul 

1988, urmând ulterior rezidențiatul în Specialitatea Urologie în cadrul Clinicii Urologie de la 

Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele” din București, devenind astfel medic specialist, iar mai 

târziu, în 1998, am dobândit titlul de medic primar. 

În anul 2000 am obținut titlul de Doctor în științe medicale, specialitatea Urologie, cu teza de 

doctorat „Aportul ecografiei Doppler în diagnosticul tumorilor renale” elaborată sub coordonarea 

dlui Prof. Dr. Eugen Popescu. Între timp, începusem și activitatea didactică în cadrul Universității 

de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București; am parcurs pas cu pas fiecare treaptă a 

evoluției academice ajungând în anul 2013 profesor universitar în cadrul Clinicii Urologie – 

Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 

din București. 

Din dorința de a face parte din comunitatea experților din Specialitatea Urologie am devenit 

membru afiliat al mai multor societăți științifice și profesionale naționale și internaționale, 

precum: Asociația Română de Urologie, Societatea Medicală Balcanică, Societatea Europeană de 

Ultrasonografie, Asociația Europeană de Urologie (EAU), Societatea Internațională de Urologie 

(SIU) și Asociația Americană de Urologie (AUA). 

Implicarea activă în cadrul instituțiilor în care îmi desfășor activitatea m-au condus pe un drum 

care m-a făcut să acumulez o experiență vastă atât de medic practician, dar și în domeniul 

administrativ. În perioada 2007-2009 am fost șef de secție în cadrul Secției Urologie III, Spitalul 

Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”, pentru ca ulterior să fiu ales Director Medical al Spitalului până 

în anul 2016. Din 2012 am fost numit Prodecan al Facultății de Medicină din cadrul Universității 

de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, ulterior fiind numit Prorector în cadrul 

Universității”.  

Sursa: https://realitateadearges.net/daca-vrei-sa-faci-un-lucru-bine-pune-si-suflet-cand-il-faci-viorel-jinga/ 

 

 

 

https://realitateadearges.net/daca-vrei-sa-faci-un-lucru-bine-pune-si-suflet-cand-il-faci-viorel-jinga/
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Când Dumnezeu îți pregătește un drum, oricât te-ai 

împotrivi, să fii convins că drumul acela ți se potrivește cel mai 

bine. S-a convins de ce v-am scris mai sus și MILE atunci când, 

nu neapărat din voia ei, a ajuns să profeseze într-un domeniu în 

care satisfacția personală este în strânsă legătură cu îndemnul biblic ,,Iubește-ți aproapele!”, 

iar marea răsplată vine doar din zâmbetul și vindecarea fiecăruia dintre semenii cu care 

interacționează.  

MILE este, de fapt, alintul la care răspunde Milena 

Daniela Vlăsceanu, asistent medical plecat de pe 

meleaguri argeșene să-și lase amprenta profesiei în 

orașul celor șapte coline. Pentru ea, Roma rămâne și 

orașul marii întâlniri cu iubirea supremă deoarece, 

acolo, a devenit mama lui Anthoni Eugenio, un băiețel 

minunat în vârstă de patru ani. 

De ce a ales Roma, Italia, și care este povestea celor 

treisprezece ani petrecuți acolo ne-a spus chiar Milena 

într-o discuție purtată la sediul Ordinului Asistenților 

Medicali Filiala Argeș. 

Ce v-a determinat să vă alegeţi profesia de asistent 

medical? Ce înseamnă această profesie pentru 

dumneavoastră?  

– Mama mea a fost asistent medical la Spitalul de Pneumoftiziologie Valea Iașului. Eu am 

vrut să dau la sport, dar părinții mi-au dus dosarul la Pitești, la școala de asistenți medicali. Când 

am dat examen am luat ultima. Sub mine s-a tras linie. Am făcut parte din a doua generație a 

Școlii Postliceale Sanitare. Nu m-am împăcat cu naveta Curtea de Argeș – Pitești. Din acest 

motiv am făcut o ,,dublă școală”. Am terminat la Râmnicu Vâlcea. 

Cum a fost „întâlnirea” cu primul loc de muncă? 

– Mi-a fost foarte ușor să mă împac cu profesia încă de la început. Primul loc de muncă a 

fost la Dispensarul medical Băiculești. Apoi, m-am mutat de la Băiculești la Spitalul Municipal 

Curtea de Argeș, secția boli interne în cadrul căreia era un un compartiment de cardiologie. De 

acolo am fost la ORL, apoi la chirurgie și, în cele din urmă, la blocul operator. După câțiva ani 

am luat decizia să plec în Italia. 

REPERE PE HARTA PROFESIONALĂ A UNUI  

ASISTENT MEDICAL ARGEŞEAN 

 

 
DE LA 

LA 
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De ce ați luat decizia să plecați în străinătate, din ce motive? 

Cum ați ales Italia? 

– Întotdeauna mi-am dorit să plec. Prin anii ’90, părinții 

mei au fost plecați, în Olanda, cu dansurile populare și o familie 

de olandezi le-a propus să rămână acolo, dar nu au fost de acord. 

Am dorit mereu să plec și am avut de mică o slăbiciune pentru 

limba italiană, este mai muzicală. La un moment dat, Cristi, 

partenerul meu de viață de peste 20 de ani, a plecat în Italia și 

atunci am decis că este timpul să plec și eu. Nu aveam nevoie să 

plec în străinătate ca să muncesc să îmi iau casă, dar îmi doream să câștig mai bine ca să am de 

cheltuit.  

V-au fost recunoscute acolo studiile din România sau a trebuit să faceți, suplimentar, alte 

studii? 

– Mi-au fost recunoscute toate studiile. Am fost și la școală puțin timp apoi am dat 

examen de limba italiană. Am fost înscrisă în organizația 

asistenților medicali de acolo. Primul job a fost la un 

laborator de analize medicale. De fapt, în Italia am profesat 

ca asistent de laborator. Am colaborat și cu medici de 

familie. Acolo, aparținătorii sună la laborator pentru 

bolnavii care nu se pot deplasa și asistentul medical merge 

și recoltează la domiciliu. Din păcate, eu am intercaționat 

doar cu persoane aflate în stadii foarte avansate de boală, 

persoane care m-au impresionat foarte mult și m-au marcat. 

Am o slăbiciune pentru acești oameni. M-am atașat de ei 

enorm. 

Cum ați relaționat cu colegii italieni? 

– Foarte bine. Nu mi-a fost greu să mă adaptez. Am lucrat în toate duminicile acolo. Chiar 

și însărcinată am lucrat până în ultima clipă. Nu am avut nicio problemă nici cu colegii asistenți, 

nici cu doctorii de acolo. Duminica veneau cu copii mici la analize, la laborator.  

Am colaborat cu mai multe laboratoare și am recomandările de la toți doctorii cu care am 

lucrat. Acolo, dai probă practică, direct la pacient. Dacă știi și te descurci rămâi, dacă nu... nu. Nu 

am avut niciodată emoții când am dat probă pentru că stăpânesc bine profesia. M-am înțeles bine 

cu toți cei cu care am lucrat și, de multe ori, îmi spuneau că sunt multifuncțională. 

Diferențe între cele două sisteme medicale?  

– Cele mai mari diferențe le-am observat la dotările din unitățile medicale. Italienii au de 

toate, nu le lipsește nimic, nici măcar un calmant. Au un sistem 

medical foarte bine pus la punct. 

A trebuit, la un moment dat, să îmi fac o firmă pentru 

solicitările la domiciliu, dar am închis-o pentru că nu depășeam o 

anumită sumă de bani. Pentru că am ceva probleme de sănătate, 

am fost sfătuită să îmi fac un cod de rețetă ca să nu plătesc nicio 

vizită la medic și nicio rețetă. Sunt anumite plafoane. Cine 

câștigă sub 3000 de euro are totul gratuit, cine are peste plătește 

în funcție de venit. Femeile însărcinate nu plătesc nimic la 

doctor. Au totul gratuit. Eu, când am fost însărcinată, toate 

chitanțele de la doctor le-am scăzut, am decontat inclusiv 

medicamentele de la farmacie. Când am născut, partenerul meu a 

stat non stop cu mine în spital, iar bebelușul a stat lângă noi 
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permanent. Bebelușii acolo nu sunt înfășați și stau lângă mămici din primul moment în care se 

nasc. Nu există să stea bebelușii în altă parte decât lângă mamă indiferent că naște natural sau 

prin cezariană. Mi-au spus imediat ce l-am născut că este cel mai important să îl pun la sân. Au 

insistat să nu fac cezariană. O singură noapte l-am lăsat la lampa cu ultraviolete. Am fost 

monitorizați non stop și eu și bebelușul. Nu mai zic de aparatura de ultimă generație și de 

comportamentul exemplar al personalului medical. 

Foarte bine pus la punct este și sistemul de îngrijiri la domiciliu. Acolo, la pacienții în 

fază terminală, o dată sau de două ori pe zi merge o echipă medicală. Au medic și asistenți 

medicali care merg, gratuit, acasă pentru acei bolnavi. 

La noi, în România, ne gândim mai mult la bani, nu neapărat la cum să evoluăm și să ne 

fie mai bine din toate punctele de vedere. Ne-ar trebui investiții în aparaturi medicale și în spitale. 

Impactul COVID? 

– Se vorbea de Covid, dar italienii nu au luat situația în serios. M-a șocat foarte mult când 

am văzut poliția pe străzi și îndemnau, la Roma, oamenii să stea în casă. La Roma lumea este 

24/24 ore pe străzi. De când cu Covid era ceva sinistru. 

Când am deschis geamurile și am văzut strada pustie m-

am înfiorat. Spitalele au fost mereu foarte bine dotate, dar 

a fost o perioadă la care nu se așteptau și a fost greu 

pentru toți. 

În acea perioadă, au murit foarte mulți oameni și 

din casele de cură (căminele pentru persoane de vârsta a 

treia). Din cauza pandemiei am fost nevoiți să ne 

întoarcem în România. În Italia, din luna martie până în 

luna iunie nu am mai ieșit din curtea casei în care locuiam. 

Cristi a renunțat să mai meargă la serviciu pentru că lucra cu publicul.  

Ce calități să aibă un asistent medical ca să fie apreciat de echipă și de pacienți? 

– Într-o astfel de profesie tot timpul trebuie să înveți. Îl am exemplu pe domnul doctor 

Dăneț care este în continuă citire, în studiu permanent. Eu de la toți am luat câte ceva și îmi place 

să învăț mereu. Tot timpul trebuie să te pui lal curent cu noutățile care apar în domeniu. Am avut 

parte de medici extraordinari la secția chirurgie dela Spitalul Municipal Curtea de Argeș. 

Dumnealor ne-au învățat pe mine și pe colegele de acolo ce trebuie să facem. Pentru mine, tot 

activitatea de la blocul operator rămâne pe primul loc.  

 

 

 

 

 

 
 

V-ați întrebat, vreodată, ce se ascunde dincolo de aparențe? De exemplu, ce se ascunde 

dincolo de o uniformă de asistent medical? Ați fost curioși să aflați care sunt preocupările extra 

profesionale ale celor care au menirea de a fi vindecători de suflete și de trupuri? Ei, asistenții 
medicali, dincolo de turele de zi sau de noapte, de bucuria întâmpinării unui nou-născut sau 

tristețea despărțirii de cineva drag nouă, își poartă viața împărțind-o între timpul petrecut în 

unitățile sanitare și timpul în care își doresc să-și hrănească pasiunile, să înmulțească talanții 

împărăției. 

TALENT DE  

ASISTENT 

LILIANA RADA 

UN ASISTENT MEDICAL SENSIBIL CA O POEZIE 
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Când însă și profesia și pasiunea înseamnă, în primul 

rând, emoție, atunci doar poezia poate fi chemarea sufletului așa 

cum se întâmplă în cazul Lilianei Rada, asistent medical la 

Spitalul Municipal Curtea de Argeș. 

Autor de poezie și de proză, mână întinsă către cei aflați 

la încercare, înger bun pentru micii pacienți, Liliana Rada a 

acceptat să ne destăinuie despre împletirea tainică dintre cele 

două bătăi de inimă importante în viața sa: profesia și pasiunea 

pentru cuvintele așezate în vers sau în proză. 

Sunteți o persoană asupra căreia Dumnezeu a revărsat, din 

plin, darul iubirii. Când și cum s-a născut dragostea 

dumneavoastră pentru profesia de asistent medical? Dar cea 

pentru poezie? 

– Cu dragostea de oamenii, cred că m-a înzestrat 

Dumnezeu, de la naștere, așa cum a făcut-o si cu harul ce mi l-a 

dat pentru a crea. Dragostea pentru profesie, într-un fel sau altul, este venită din credința insuflată 

de bunici, părinți, preoții satului, unde mi-am petrecut copilăria și adolescența. Întotdeauna am 

simțit, atât nevoia cât și plăcerea să vin în ajutorul celorlalți.  

Ce să fac? Asta mi-s eu! 

Las ușorul, pentru greu. 
Dragostea față de profesie s-a aprofundat în anii adolescenței. S-a întărit, în anii de 

specializare și se concretizează în fiecare clipă pe care o petrec alături de pacienții mei. Harul 

scrierii este clar de la Prea Înaltul. Dragostea față de poezie și/sau proză aș îndrăzni să cred, că 

este parțial, o moștenire de la un unchi, Virgil Preoteasa, preot în comuna Mușătești. Nu mai este 

printre noi, dar atât scrierile lui, enoriașii cât și armonia culorilor din biserică vorbesc și acum 

despre trecerea lui pe acolo.  

Cum se împletesc emoțiile de poet cu cele de asistent medical? S-a întâmplat să scrieți poezii 

inspirată de evenimentele de la spital? 

– Cum se împletesc cele două? Dacă cel care o face știe cum să le împletească, acestea se 

completează într-un mod extrem de frumos. 

În limita timpului disponibil spun povești 

mini-pacienților. Este atât de plăcut să 

lucrezi cu ei, dar totodată atât de dificil. 

Foarte des se întamplă să-mi doresc a scrie, 

inspirată fiind de evenimentele din spital. 

Serviciul nu-mi permite să o fac pe loc dar 

oricât de târziu ar fi, totusi o fac, undeva în 

timp. Menirea noastră este să empatizăm, 

să vindecăm, să bucurăm și să susținem 

pacienții chiar dacă puterile ne lasă sau sufletul ne plânge din varii motive. Da, am scris o poezie, 

în timp real, cu un marker subțire, pe o foaie de tratament, în timpul schimbului de experință, pe 

care am avut-o la un azil din Franța. Medicul, spre mirarea mea, m-a rugat să o traduc. Și acum 

îmi vine să plâng amintindu-mi cum curgeau lacrimile pe obrajii întregii echipe medicale. Au 

urmat îmbrățișări, autografe, versuri personalizate pentru fiecare pacient sau cadru medical. 

Nu pot să uit așa ceva!!! Acestea sunt împletiturile vieții. Zale mari sau mici, deosebit de 

marcante care se formează între profesie și harul de a crea. 
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Orice clipă, fie ea grea sau usoară, a profesiei noastre este o zală în întregul vieții. Nu 

putem rupe niciuna că întregul se distruge. 

Poezia scrisă atunci „Sfatul meu”, se afla în lucrarea subsemnatei „Candela Sufletului”.  

 Trei cărți și… o mie de fapte bune? Vă rog să ne vorbiți despre scrierile dumneavoastră care 

au văzut lumina tiparului, dar și despre proiectul de suflet pe care îl aveți.  

– Mi-aş dori să fie 1000 de cărți și cel putin 1000+ fapte bune. Deocamdată am reușit să 

finalizez doar trei. Mai sunt altele în lucru. În cele publicate am pus mult din sufletul meu. Voi 

pune și în următoarele, așa cum pun tot sufletul în actele de caritate pe care încerc să le fac. 

„Suferinţa nu e dreaptă, 

Să-i răzbim, d-aia ni-i dată. 

Am zdrobit, călcând pe piatră, 

Am urcat treaptă cu treaptă, 

Am scrâșnit din dinți și-am plâns. 

Am fost jos. Sus am ajuns. 

Am mâncât, apă cu apă 

Si-am rostit prea des, așteaptă!” 
Proiectul de suflet despre care m-ați întrebat este să pot înființa o fundație prin 

intermediul căreia să vin în sprijinul copiilor și femeilor ce trăiesc sub teroarea acestor vremuri 

și/sau a unor bărbați care se cred Dumnezeu. Doresc să smulg vălul dureros pe care-l poartă unele 

femei, ca pe o mască, pentru a-și ascunde suferința si să le ofer zambile din zâmbetul meu. 

Un gând frumos, de primăvară, pentru doamnele și domnișoarele care sunt dedicate profesiei 

de asistent medical? 

– Primavăra, speranțele bat în geam așa cum picăturile de ploaie ating brazdele 

pământului, pentru a deveni reavăn. Primăva, Dumnezeu creează un alt destin, picurând muguri 

pe ramuri, flori în grădini, dragoste în inimi, pentru un nou început. Primăvara este un nou 

început, așa cum omul are o nouă viață,după spitalizare. 

Fiecare dintre noi, asistentele, suntem o ursitoare primăvăratică ce creionăm viața unui 

pacient, într-un fel sau altul. Fiecare asistentă este femeie, mamă, soție, soră, fiică, nepoată, 

cumnată,verișoară,vecină, cuscră, mătusă, colegă, subaltern sau șef, salvatoare, vindecătoare... 

fiecare asistentă este ea, femeia care renaște prin voi, femeia prin care renaștem cu toții. 

La mulți ani, frumoasă Primăvară, ce cuprinzi toată suflarea sub aripile tale! 

Dacă ar fi să mă definesc (așa cum mi-a cerut doamna președinte Estera Stămoiu), aș 

spune, simplu: Dați-mi timp, vă rog, ca să ofer iubire! 

 

CHEMAȚI-L PE DUMNEZEU  

Când mi-e greul cel mai greu 

Doar Îl chem. Pe Dumnezeu 

Mă alintă și-mi vorbește 

Sfaturi bune îmi șoptește. 

 

Cu lacrimi de-nțelepciune 

Îmi croiește drum în lume 

Lângă mine Domnul Sfânt 

Mă-nsoțește nevăzut. 
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Mi-e-ndreptare grija Sa 

La fărădelegea mea 

De-și aprinde El făclia 

 

Mi-amintește datoria 

Și la toată omenirea 

Că-n El este mântuirea. 

 

CANDELA SUFLETULUI  

Toți avem o candelă în suflet, 

Dar rar aprinsă ea se stinge crud 

A ei lumină ne călăuzește 

Când, din adâncuri, flăcări se aud. 

 

De ne-ntâlnim cu Domnul, mereu, în Casa Lui 

Și-i dăruim asemeni cum El ne ocrotește 

Noi vom avea aprinsă o candelă de veghe 

Ce o-ntreținem și veșnic dăinuiește. 

 

De vrei Înalturi să primești 

Și-a Lui iubire să atingi 

Atunci respect-L de-L iubești 

Cu siguranță tu la cer te duci. 

 

Și-n cer ca-n suflet candela veghează 

Prin calea și urcușul insistent 

Tu vei păstra aprinsă, luminoasă,  

O flacără ce te-ocrotește permanent. 

 

 

 

 

 

 
Din dorința de a veni în sprijinul 

argeșenilor, care, ca pacienți sau 

aparținători, trec pragul unităților sanitare, 

din sistemul public sau privat, revista PRO 

ASISTENT ARGEȘEAN, editată de 

Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș, 

va cuprinde, începând din acest număr, și 

,,PAGINA PACIENTULUI”, o rubrică 

dedicată, exclusiv, pacienților. Rubrica va 

cuprinde subiecte diverse, din domeniul 

medical, prin care se dorește o informare 

corectă a cetățenilor în legătură cu drepturile și obligațiile pacienților. De asemenea, va 

CÂT ȘI DE CE AȘTEPTĂM  

LA URGENȚĂ?  

PAGINA PACIENTULUI 
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cuprinde și subiecte de educație medicală menite să îi învețe pe argeșeni care este rolul 

prevenției și cât de importantă este acesta în păstrarea stării de sănătate. Pentru prima 

pagină a pacientului am ales un subiect mult discutat și anume: aglomerația de la Urgență. 

În fața ușilor de la URGENȚĂ se exersează empatia, în fața ușilor de la URGENȚĂ iese 

la iveală omenia. 

De când există ,,Urgența” (n.r. Unitatea de Primiri Urgențe) la spitale, există și 

aglomerație, muuultăăă aglomerație, ce stârnește nemulțumiri atât în rândul medicilor cât și în 

rândul pacienților.  

,,Urgența este pentru Urgențe” este mesajul pe care medicii, ce își desfășoară activitatea 

în astfel de secții, îl transmit pacienților și aparținătorilor lor. UPU (n.r. Unitatea de Primiri 

Urgențe) este zona cu cea mai intensă activitate, locul în care medicii și asistenții medicali fac 

echipă cu Dumnezeu în efortul de a salva vieți. Acolo se duce o luptă contracronometru, iar 

timpul se scurge și se numără doar în secunde când ai de salvat un om. Orice om!  

De partea cealaltă, pacienții sau aparținătorii reclamă timpul prelungit de așteptare în fața 

ușilor de la unitățile de urgență. Pentru fiecare 

dintre cei aflați în așteptare, problema sa de 

sănătate este cea mai importantă. Puțin contează 

dacă cineva este adus cu targa, dacă viața cuiva 

este în pericol, important este ca cei nerăbdători 

să intre cât mai repede. Chiar dacă, mulți dintre 

cei aflați acolo aveau ca primă opțiune cabinetul 

medicului de familie. Așa se naște aglomerația ce 

generează lunga așteptare la ,,Urgență”. 

Puțini sunt aceia care știu că medicii din 

UPU acordă îngrijirile medicale în funcție de 

anumite criterii care arată starea de sănătate a 

fiecărui pacient în momentul prezentării la spital. De aceea există TRIAJUL, antecamera în care 

fiecare pacient este consultat, iar problema sa de sănătate este încadrată într-unul dintre cele cinci 

coduri colorate ce indică nivelul de urgență. Chiar dacă un pacient vine pe propriile picioare sau 

este adus de ambulanţă, el trece prin acest triaj de la UPU, care clasifică starea sa de sănătate. 

 

 

 

 

 

 
 

Triajul este un sistem de evaluare și clasificare a pacienților care se 

prezintă în structurile de primire a urgențelor în vederea stabilirii priorității și 

a nivelului de asistență medicală necesară." 

Triajul se efectuează în zona special amenajată pentru acest scop. 

Elementele definitorii ale acestui spațiu sunt: 

- amplasarea la intrare, 

- evidența tuturor pacienților,  

- un control strict al accesului către zonele specifice de diagnostic și tratament al tuturor 

pacienților.  

ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ÎN EFECTUAREA TRIAJULUI 

PACIENȚILOR ÎN URGENȚĂ 

Autor: as.med.gen. pr. CARMEN LICĂ, Spitalul Pediatrie Pitești 

 

ASISTENTULUI MEDICAL ÎN 

EFECTUAREA TRIAJULUI 

PACIENȚILOR ÎN URGENȚĂ 
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PARAMETRII TRIAJULUI 

1. Momentul în care 

pacientul a intrat în structura de 

primire a urgențelor - ora pre-luării 

(de către asisten-tul de triaj)  

2. Momentul pre-luării 

pacientului în una dintre zonele de 

tratament - ora primului consult 

medical. 

Recomandare: Timpul mediu de triaj nu trebuie să fie mai mare de 2 minute pentru un 

pacient. 

Rolul, abilitățile și responsabilitățile 

asistentului de triaj: 

- capacitate de prioritizare excelentă;  

- capacitate de gândire critică; 

- abilități de organizare;  

- flexibilitate,adaptabilitate;  

- capacitate de adaptare la stres;  

- rolul de model;  

- tact, răbdare; 

- cunoașterea regulamentelor.  

 

– Abilitatea de a recunoaşte pacientul 

bolnav versus nonbolnav; 

– Abilitatea de a anticipa şi a avea planuri 

de rezolvare pentru diferite situaţii care pot să 

apară; 

– Abilităţi interpersonale şi de comunicare 

(soluţionarea conflictelor, luarea deciziilor etc.). 

Algoritmul utilizează 4 puncte decizionale 

pentru a încadra pacienții în unul dintre cele 5 

nivele de triaj (figurile 1 și 2). Cele 4 puncte 

decizionale sunt critice pentru aplicarea corectă a 

protocolului. Acestea se concretizează în patru 

întrebări-cheie: 

 

 

A. Pacientul are risc vital?  

 

B. Este periculos să aștepte?  

 

C. Câte resurse sunt necesare?  

 

D. Sunt afectate funcțiile vitale? 
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Nivelul de triaj: Cuprinde toți pacienții care prezintă același grad de prioritate în funcție 

de gravitatea și/sau caracterul acut al patologiei lor și de resursele necesare. 

 

Nivel I - Resuscitare (cod roșu) 

○ Pacientul care necesită acum intervenție salvatoare de viață. 

○ Timpul maxim de preluare în zona de tratament: 0 minute.  

 

 

 

Nivel II - Critic (cod galben) 

○ Pacientul care prezintă o situație cu risc major sau status 

mental alterat (modificare acută) sau orice durere intensă sau 

discomfort major. 

○ Timpul maxim de preluare în zona de tratament: 15 minute. 

Situații cu risc major:  

- starea clinică ce se poate 

deteriora rapid sau necesită 

tratament imediat;  

- afectarea gravă a stării funcționale sau a structurii 

unui organ sau a unui segment anatomic;  

„Al 6-lea simțˮ: pe baza experienței și a cunoștințelor 

acumulate, asistentul de triaj poate să prevadă agravarea stării 

pacientului fără să o poată documenta în acel moment! 

 

Nivel III - Urgent  

(cod verde) 

○ Timpul maxim de preluare în 

zona de tratament: 60 de minute. 

○ Copilul cu vârsta între 3-36 luni și febră peste 38°C, dar cu stare 

generală bună. 

○ Sugarul agitat, cu plâns neconsolabil, fără simptomatologie 

asociată. 

 

Nivel IV – Nonurgent (cod albastru)  

○ Timpul maxim de preluare în zona de tratament: 120 minute. 

 

 

 

 

Nivelul V - Consult (cod alb)  

○ Timp de preluare în zona de tratament: 240 minute. 

Reevaluarea pacientului: se face în cazul în care timpul de 

preluare în zona de tratament este mai mare de 15 minute sau apar 

modificări semnificative în starea pacientului, ceea ce presupune reluarea 

integrală a algoritmului de triaj. Reevaluarea se va efectua la 15 minute 

pentru pacienţii de nivel 3, la 30 de minute pentru cei de nivel 4 şi la o oră pentru cei de nivel 5.  
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,,Ar trebui să ne alegem cărțile așa cum ne alegem partenerul: pentru valoarea pe care o 

ascund în interior” Charles Caleb Colton 

Valoarea pe care o ascund în interior este necesar să o căutăm pentru a o scoate la iveală 

și în ce privește generațiile viitoare. Și, dacă ne-am raporta doar la generațiile de asistenți 

medicali, atunci este firesc să privim în zonele de formare profesională: instituții de învățământ 

superior și școli postliceale. 

Tocmai pentru că suntem interesați să educăm, să investim și să dăruim din experiența 

acumulată, lansăm, din acest număr, PAGINA STUDENTULUI.  

Vom face schimb de cărți de vizită cu studenții și elevii argeșeni care studiază în cadrul 

unităților de învățământ cu profil medical tocmai pentru a ne asigura că pregătim generații de 

profesioniști. 

Ne dorim ca, prin acest demers, să venim în sprijinul celor care știu că pot fi o voce 

importantă a profesiei de asistent medical. Vă oferim informații, oferiți-ne entuziasm! Este 

pagina ta, dragă cititorule, viitor asistent medical! 

Este important să știți că profesia de asistent medical este complexă și fascinantă pentru 

mai multe motive, unul dintre acestea fiind faptul că există mai multe ramuri pe care te poți 

specializa. După ce obții calificarea de asistent medical generalist, poți să urmezi diferite 

specializări, de la radiologie și imagistică medicală, laborator, nutriție și dietetică, 

balneofiziokinetoterapie până la igienă și sănătate publică. (Sursa: https://nursing-

academy.eu/cariera-de-asistent-medical/) 

Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș este partener de încredere în cea mai 

importantă călătorie profesională. Cum îi întâmpină organizația profesională pe absolvenți? 

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

deveni la cerere membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 

Medicali din România. 

A deveni membru al organizației profesionale OAMGMAMR poate fi înțeles și acceptat 

în primă instanță ca o obligație, ce derivă din reglementările legale, dar pe măsură ce devii 

membru activ al acestei organizații, percepția asupra calității de membru se schimbă. Pentru a 

transpune în fapte hotărârea de a activa ca membru poate fi foarte greu sau foarte uşor! Dacă va fi 

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

le iei. Dar un rol important în succesul sau eşecul îndeplinirii dorinţei tale de a fi membru activ, 

implicat, îl vor avea bineînțeles și oamenii cu care vei lucra şi instituția în cadrul căreia vei 

activa.  

Este bine să iei în considerare, încă de la intrarea în organizație, aspecte cum ar fi: viziune 

si misiunea organizaţiei, tradiţiile, obiceiurile, valorile și principile promovate şi transmise în 

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI  

FEREASTRĂ DESCHISĂ PENTRU  

NOILE GENERAȚII DE ASISTENȚI MEDICALI 

PAGINA 

 STUDENTULUI 
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organizaţie; ce fel de activităţi a desfăşurat până acum şi care este cultura organizaţiei, cu alte 

cuvinte care este personalitatea organizaţiei, care sunt caracteristicile ei, modul de funcţionare şi 

organizare, principiile pe baza cărora oamenii acționează și sunt integraţi în cadrul organizaţiei.  

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

să surprind: Cine suntem? Unde am ajuns? Spre ce ne îndreptăm? 

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

pe nevoile profesionale ale membrilor săi, urmărind cu prioritate reglementarea și dezvoltarea 

profesiei de asistent medical. Etica și integritatea sunt valori care ne definesc și care au constituit 

un fundament pentru toate programele organizației. Asumarea responsabilității privind rolul 

organizației în reglementarea profesiei și în susținerea profesioniștilor a contribuit decisiv la 

progresul realizat. 

Independenţa dobândită ne permite stabilirea propriului traseu de dezvoltare și operare. 

Respectul pentru calitate ne-a adus recunoașterea națională și internațională a importanței rolului 

organizației în dezvoltarea profesiei. 

Ghidați de viziunea noastră, aceea de a fi un organism de reglementare şi reprezentare 

eficient şi credibil, aspirând constant spre excelenţă, considerăm că suntem mai pregătiți ca 

niciodată până acum pentru a ne îndeplini misiunea asumată și pentru a face față provocărilor 

următorilor ani de viață organizațională. 

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

noi, în marea familie a Ordinului Asistenților Medicali din România! 

(Estera Stămoiu, președinte OAMGMAMR Argeș) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mai toți am aflat, până acum, că citricele sunt surse bogate în vitamina C, iar vitamina C 

ne ferește de răceală. Buuun! Acum însă este timpul să aplicăm, mai temeinic ca oricând, ceea ce 

am aflat deoarece traversăm o perioadă în care este indicat să ne preocupăm mai mult de 

sănătatea noastră și a celor din jur. Pledez, în fața dumneavoastră, pentru consumul de fructe și 

legume care conțin vitamina C, esențială în creșterea și dezvoltarea organismului.  

Ea are următoarele roluri:  

contribuie la formarea unei proteine importante, utilizată pentru a reface pielea, 

tendoanele, ligamentele și vasele de sânge;  

repară și întreține cartilajul, oasele și dinții; 

poate reduce riscul de boli cronice; 

poate diminua riscul de acid uric din sânge și poate ajuta la prevenirea atacurilor de gută; 

îmbunătățește imunitatea; 

protejează memoria și capacitatea de gândire. 

SĂNĂTATE PE 

GUSTATE 

VITAMINA C 
PRIETENUL LA NEVOIE 

SE CUNOAȘTE 
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Cum vitamina C aproape a fost ridicată la rang de ,,terapeut” având calități de necontestat 

când vine vorba de sănătate, vă propun, în rândurile de mai jos, o recapitulare, o trecere în revistă 

a celor mai bogate surse de vitamina C.  

Strugurii  

Strugurii sunt bogați în nutrienți, în special Vitamina 

C și K (vitală pentru sănătatea oaselor și coagularea sângelui), 

au un conținut ridicat de antioxidanți, reduc nivelul de 

colesterol, conțin elemente care îmbunătățesc vederea, pot 

îmbunătăți memoria, atenția și starea de spirit, pot proteja 

împotriva anumitor bacterii și virusuri, pot încetini 

îmbătrânirea. 

Aronia 

Fructele de Aronia (scoruș negru) au câștigat popularitate în rândul consumatorilor 

preocupați de sănătate. Sunt pline de substanțe nutritive și antioxidanți și oferă beneficii 

multiple celor care doresc să-și îmbunătățească sănătatea. 

Aronia conține mai mulți antioxidanți față de alte fructe de pădure și are numeroase 

roluri: previne problemele urinare și infecțiile rinichilor, previne dezvoltarea cancerului, combate 

bolile inimii, reduce nivelul colesterolului, previne dezvoltarea diabetului, reduce riscul 

obezității, previne răcelile comune, împiedică dezvoltarea problemelor ochilor, care conduc la 

pierderea vederii. 

Zmeura  

Are un profil nutrițional impresionant, fiind una dintre cele mai 

sănătoase alegeri. Zmeura este caracterizată de: un conținut ridicat de 

nutrienți, un nivel redus de zaharoză, un conținut bogat de antioxidanți anti-

îmbătrânire, capacitatea de a previni cancerul, un nivel ridicat de fibre, 

capacitatea de îmbunătăți funcțiile creierului. 

Ananasul 

Ananasul sporește imunitatea fiind o sursă importantă de Vitamina 

C necesară în lupta cu leziunile celulare, durerile articulare și bolile de 

inimă, întărește oasele, reducerea mucusului din gât și nas, reduce coagulările excesive, reduce 

stresul, tratează răcelile și tusea, previne cancerul, întărește gingiile, îmbunătățește digestia, 

reprezintă o soluție pentru acnee. 

Citricele 

Citricele sunt fructe bogate în Vitamina C care au capacitatea de a 

îmbunătăți starea sistemului imunitar și de a menține elasticitatea și 

sănătatea pielii. Citricele sunt o sursă importantă de fibre, sunt slab 

calorice, reduc riscul de pietre la rinichi, oferă protecție împotriva 

cancerului, îmbunătățesc starea inimii, sporesc funcțiile creierului. 

 

 

Papaya 

Papaya este un fruct faimos datorită culorii puternice, texturii moi și aromei dulci. Papaya 

reduce nivelul de colesterol, îmbunătățește sistemul imunitar, ajută la pierderea în greutate, 

protejează împotriva artritei, reduce stresul. 

Kiwi 

Kiwi este utilizat atât ca aliment cât și ca medicament, mai ales pentru tratarea astmului. 

Kiwi este considerat un superaliment pentru beneficiile sale: tratează constipația, diminuează 

presiunea arterială ridicată, previne distrugerea ADN-ului, are proprietăți antioxidante puternice. 



53 
 

Cătina  

Cătina este o plantă ale cărei frunze, flori, semințe și 

fructe sunt utilizate ca medicamente. pentru sănătatea inimii, 

afecțiunile pielii, tratarea inflamațiilor și alte afecțiuni. 

Cătina joacă un rol cheie în îmbunătățirea sistemului 

imunitar, sistemului digestiv, vederii normale și sănătății 

cardiovasculare, contribuie la dezvoltarea colagenului, care la 

rândul său încetinește în mod natural îmbătrânirea, 

hidratează pielea și menține elasticitatea acesteia, 

îmbunătățește starea de spirit, remediază problemele 

articulare. 

Măceșele 

Pe listă, cu o concentratie de vitamina C de 2000 mg per 100 g, se află măceșele. Acestea 

pot fi consumate sub formă de ulei de măceșe, ceai, macerat sau pulbere, de preferat dimineața, 

pe stomacul gol. 

Coacăzele 

Coacăzele negre conțin 200 mg de vitamina C la 100 g, precum și o cantitate mare de fier 

și potasiu, fapt care le transformă într-un aliat de încredere al sănătății. În sezon, puteți consuma 

cât de multe coacăze doriți, căci vitamina C, fiind solubilă în apă, este automat eliminată de 

organism și nu există riscul de a se depune în exces. 

Căpșunile  

Cu un conținut mai ridicat de Vitamina C față de cel al 

portocalelor, căpșunile au mai multe influențe asupra sănătății: 

protejează inima, reduc riscul de cancer, conțin un nivel ridicat de 

fibre, reduc balonarea, sporesc imunitatea, mențin sănătatea creierului, 

previn defectele la naștere. 

 

 

Ardeiul iute 

Ardeiul iute, verde sau roșu, cu toate că pare greu de crezut, conține 80 mg de 

vitamina C la 100 g, ceea ce-l face o alegere cât se poate de sănătoasă. Fiindcă 

gustul său iute nu este pe placul tuturor, aflați că și ardeii grași conțin vitamina C, 

însă într-o doză mai mică. La același nivel în topul legumelor se afla și varza de 

Bruxelles. 

Broccoli 

Una dintre cele mai bogate surse de vitamina C din lumea legumelor o 

reprezintă broccoli! O singură cană plină de buchetele de broccoli conține 

81 mg de vitamina C. 

În concluzie, Vitamina C este necesară pentru un organism sănătos, iar 

fructele bogate în această vitamină reprezintă o sursă naturală excelentă 

pentru sporirea aportului zilnic. 
Surse: https://aronia-charlottenburg.ro/top-10-fructe-bogate-in-vitamina-c/; 

https://www.catena.ro/sanatate/remedii-naturiste/alimente-bogate-in-vitamina-c 
 

 

 

 

 

http://viataverdeviu.ro/totusi-te-iubim-broccoli-5-beneficii-pentru-sporirea-sanatatii/
https://aronia-charlottenburg.ro/top-10-fructe-bogate-in-vitamina-c/
https://www.catena.ro/sanatate/remedii-naturiste/alimente-bogate-in-vitamina-c
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„Cel mai mare dar al nostru, ca oameni, este puterea de a empatiza. Prin aceasta, putem simți cu 

toții o conexiune misterioasă pe care o avem unii cu alții.”Meryl Streep 

Ordinul Asistenților Medicali, în mod constant preocupat de îmbunătățirea practicii 

medicale a asistenților medicali, a finalizat, în luna ianuarie a acestui an, procesul de completare 

și modificare a Codului de etică și deontologie profesională al asistentului medical. 

Astfel, Consiliul Național al OAMGMAMR a adoptat, 

în decembrie 2020, hotărârea de modificare a Codului de etică, 

un act de referință pentru practica medicală, care nu este 

altceva decât un ansamblu de norme de conduită profesională. 

Conform procedurilor de reglementare, Hotărârea Consiliului 

Național al OAMGMAMR, a fost publicată în Monitorul 

Oficial la finele lunii ianuarie, moment din care noile 

reglementari devin opozabile asistenților medicali. 

Acest proces de amendare a normelor de conduită profesională este rezultatul unui proiect 

derulat cu mult profesionalim de OAMGMAMR, respectiv POLMED, obiectivul principal al 

proiectului constând în dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți 

medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient. 

Astfel, încă de la primele prevederi ale Codul de etică sunt introduse cele trei valori 

esențiale ale profesiei: profesionalismul, cooperarea și 

empatia care vor ghida asistentul medical în conduita sa 

profesională. Codul de etică nu se rezumă la enunțarea doar 

a acestori valori, ci pentru o înțelegere deplină este 

completat cu prevederi generoase și explicite care vin în 

sprijinul asistenților medicali, prevederi care definesc într-o 

manieră asimilabilă conduitei aceste valori. 

Prin urmare, profesionalismul este definit prin deținerea și 

exercitarea cunoștințelor și competențelor necesare 

realizării unui act de îngrijire de înaltă calitate, cu 

respectarea principiilor eticii și deontologiei profesionale. 

De asemenea, profesionalismul presupune ca asistenții 

medicali și moașele să fie capabili să acorde îngrijiri de 

calitate, adaptate nevoilor de sănătate ale membrilor societății, indiferent de vârstă, poziție 

socială, gen, orientare politică, religioasă sau sexuală, grad  

de invaliditate sau alte criterii de diferențiere, contribuind astfel la creșterea nivelului de sănătate 

a populației, la promovarea și adoptarea unui stil sănătos de viață. 

De asemenea este definită cooperarea care presupune stabilirea unor relații cu toate 

persoanele implicate – membri ai echipei medicale, pacienți, familiile acestora – bazate pe o 
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comunicare reală și deschisă, astfel încât să permită schimbul de informații, cunoașterea și 

sprijinul reciproc, conducând la dezvoltarea relației asistent medical/moașă – pacient – familie, 

cu rezultate benefice în acordarea îngrijirilor medicale, care pot deveni astfel individualizate, 

complete și continue. Cooperarea implică, de asemenea, îmbunătățirea muncii în echipa 

medicală, creșterea nivelului de coeziune din cadrul acesteia, fapt ce se poate reflecta în calitatea 

îngrijirilor acordate, în modul în care sunt acestea percepute de către pacienți și familiile acestora. 

Și, nu în ultimul rând, este definită o valoare 

care joacă un rol foarte important în relația asistent 

medical-pacient, și anume, empatia.  

Nici această valoare nu este introdusă ca o 

noțiune, ci ca un concept, care în actul medical este 

descris ca abilitatea de a înțelege, simți și împărtăși 

sentimentele celuilalt (pacient, membru de familie). 

Fondul conceptului este abordat dincolo de forma lui și este descris în esența lui ca fiind 

acea capacitatea cognitivă, emoțională și comportamentală de a te pune în situația pacientului sau 

a rudelor, a înțelege problemele și stările din perspectiva acestora și a comunica adecvat cu 

aceștia. Empatia este o valoare profesională esențială în profesia de asistent medical/moașă, 

definită implicit și explicit prin grija față de pacient. 

,,Inițiativa identificării valorilor profesiei urmărește o reformă 

de substanță în domeniu, orientată către performanță și având în 

centrul ei grija pentru pacient. Empatia, cooperarea și profesionalismul 

– aceste valori promovate vor susține și vor ghida comportamente 

adecvate în practica clinică, vor oferi un sistem de referință pentru 

autoevaluare și evaluare a calității serviciilor de îngrijire medicală”, a 

declarat președintele OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte. 

Mesajul orientat către profesionalismul dublat de empatie este 

susținut și promovat și de către președintele OAMGMAMR filiala 

Argeș, Estera Stămoiu, care a declarat: 

,,Ca asistenți medicali, este necesar să fim convinși de 

natura absolut esențială a promovării și implementării acestor 

valori. Fiecare relație asistent medical –pacient nu se oprește la 

simpla cunoaștere a normelor de etică profesională. Relația 

implică o responsabilitate în procesul de învățare a eticii și de 

îmbunătățire continuă a practicii. De aceea, unul din obiectivele 

filialei noastre în acest an va fi acela de promovare a acestor 

valori profesionale urmărind un deziderat organizațional, calitatea 

serviciilor de îngrijire oferite de asistenții medicali. Pacienții vin 

cu speranțe fără limite, iar încrederea pusă în mâinile noastre 

atârnă greu, cât viața întreagă. De aceea, nu avem dreptul să-i 

dezamăgim, ci prin atitudinea noastră să ne ridicăm, mereu, 

deasupra oricărei provocări”. 



56 
 

 

  
 

 

COORDONATOR REVISTA PRO ASISTENT ARGEȘEAN: 

Estera STĂMOIU 

 

Redactor Șef: 

Aurora Elena SĂRĂRESCU 

 

 
COMITET ȘTIINȚIFIC: 

Conf. univ. dr. George Mihail MAN 

Conf. univ. dr. Monica ȚÂNȚU 

Profesor instructor Ecaterina GOGEL 

As. med. gen. licențiat Amalia NEACȘU 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Date de contact:  

Piteşti, str. Victoriei nr. 57, jud. ARGEŞ 

Telefon-fax: 0348 401 082  

E-mail: oammr_arges@yahoo.com  

Website: www.oammr-arges.ro 

CONSILIUL EDITORIAL 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România Filiala Argeş

mailto:oammr_arges@yahoo.com

