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Dragă Eroule,  

 

Astăzi  este ziua ta, a profesiei pe care ți-ai 

ales-o. Este acea zi din an în care ești obișnuit să 

primești urări de la mulți ani și gânduri bune care 

să se împlinească. Doresc să îți scriu o scrisoare. Primește, te rog,  gândurile mele, așezate pe 

hârtie la ceas de recunoștință. Profesezi ca asistent medical și ai fost întotdeauna erou pentru 

fiecare pacient pe care l-ai îngrijit, l-ai ajutat să se vindece și să se întoarcă la cei dragi. 

Nu e ceva nou pentru tine... De mai bine de un an însă ești numit erou de toată lumea și 

peste tot.  

La nivel național și internațional se vorbește de tine prin intermediul clipurilor tv, 

afișelor, în campanii umanitare, tu, asistentul medical, ești eroul de pe buzele tuturor. De mai 

bine de un an ești la datorie. Parcă timpul s-a oprit din mers exact la locul tău de muncă. Din 

momentul în care, la nivel mondial, a fost declarată pandemia de Covid-19, starea de urgență la 

tine a devenit stare de permanență. Ai sacrificat timpul dedicat ție și familiei tale pentru pacient 

și aparținătorii săi.  

Nu există familie din lume și din România care să nu fi avut, în toată această perioadă, pe 

cineva îngrijit de un asistent medical. Nu există om care să nu fi avut pe cineva drag în spital și 

să nu spună unui asistent medical: ,,Ajutați-mă, vă rog!”.  Și asistentul medical a ajutat. Toți 

asistenții medicali din toate spitalele s-au mobilizat mai mult ca oricând. Așa cum, cu sute sau 

doar zeci de ani în urmă, înaintașii lor au făcut-o în vreme de război alături de Florence 

Nightingale (precursoarea serviciului sanitar modern a carei data de nastere, in semn de 

pretuire, a devenit Ziua Internationala a Asistentilor Medicali)  sau, în cazul nostru, de Regina 

Maria.  

În lume, și în România, asistentul medical a fost scut de apărare pentru fiecare  pacient. 

În județul Argeș, primii care au intrat în lupta contra covid au fost asistenții medicali de 

la Spitalul Municipal Câmpulung și colegii lor de la secția de Boli Infecțioase a Spitalului 

Județean de Urgență Pitești. Fără să știe ce îi așteaptă, fără să se fi confruntat vreodată cu așa 

ceva, s-au mobilizat și au reușit să îi ajute pe cei aflați la nevoie.  

În Spitalul Județean eforturile au fost uriașe și presiunea cu atât mai mare, cu cât a fost 

necesar să asigure îngrijiri pentru urgențele din tot județul și pentru ceilalți bolnavi nu doar 

pentru cei cu covid. Nu a fost ușor pentru nimeni atunci când victime ale virului SARS COV II au 

fost inclusiv copiii. A fost momentul în care și Spitalul de Pediatrie a devenit spital covid. Acum, 

acolo, saloanele destinate îngrijirii micilor pacienți diagnosticați cu covid 19 sunt goale pentru 

că, Slava Domnului, nu mai este niciun copil bolnav. 

Cu eforturi supraomenești de a transforma locația vechiului spital în secție Covid, 

Spitalul Mioveni a fost gata să primească și să îngrijească pacienți cu Covid. Apoi, rând pe rând, 

spitalele de pneumoftiziologie din județ, Câmpulung, Valea Iașului și Leordeni, au asigurat 

condițiile speciale necesare pentru primirea și îngrijirea pacienților diagnosticați cu virusul 

Covid 19.  

Câmpulung a fost orașul care a avut două spitale exclusiv dedicate pacienților cu virusul 

Covid. Nu a fost ușor. Nu știu decât cadrele medicale din Câmpulung cât de greu le-a fost în 
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condițiile în care, în mod frecvent, pacienții lor vin și din împrejurimi. Au tăcut, au făcut și au 

răzbătut. Și Spitalul Municipal din Curtea de Argeș a asigurat condițiile necesare pentru a primi 

și îngriji pacienții infectați cu virusul Covid. În tot acest timp, Spitalul Militar din Pitești și 

Spitalele din Brădet, Costești, Vedea, Stefănești, Călinești,  precum și celelalte unități sanitare 

publice și private au asigurat  asistența medicală necesară pacienților care au avut nevoie de 

îngrijiri specifice altor afecțiuni. Este dificil de descris presiunea sub care s-a lucrat în spitalele 

covid. Greu de descris responsabilitatea care a revenit managerilor de spitale, directorilor 

medicali, directorilor de îngrijiri medicale, asistenților șefi. Au fost toți pentru unul și unul 

pentru toți! 

Luni de zile au vuit ambulanțele care încotro 

străbătând județul în ritm de urgență pentru a salva cât 

mai mulți pacienți. S-au făcut eforturi care au atins sau 

chiar depășit limitele omenești.  

S-au îmbolnăvit medici și asistente medicale. Au 

pierdut lupta pentru viață medici și asistente medicale. 

Și chiar dacă ai pierdut colegi, chiar dacă ai avut inima 

frântă, tu, asistentul medical aflat întotdeauna la locul 

profesiei tale, ai fost și ești pentru fiecare pacient covid 

asupra căruia te apleci cu grijă și devotament o pereche 

de ochi, o privire cât orizontul.  

Acolo, în ochii tăi, pacientul a privit și privește, 

mai mult ca oricând, cu speranță.  

Dar tu, de unde iei speranță? Cum îți aduni 

forțele, cine te încurajează când nu mai poți? Cum răzbești oboseala? Cum ai învins și învingi 

teama de un inamic invizibil? Ne dorim să știi, că noi toți, cei din afara unităților medicale, îți 

suntem solidari.Suntem cu toții parcă prizonieri într-un Memorial al Durerii.  

Ne-am temut și ne temem în continuare, am stat izolați și despărțiți de cei dragi. În 

anumite situații, doar lacrimile au ținut loc de rămas bun atunci când am pierdut pe cineva drag. 

Tu știi toate acestea și poate nu este tocmai potrivit să ți le reamintesc eu la ceas aniversar. 

 Însă știi la fel de bine ca mine, că Ziua Internațională a Asistentului Medical nu a avut 

niciodată atâta încărcătură emoțională, atâta semnificație profesională ca în această perioadă 

de pandemie.  

Anul 2021 a fost declarat Anul Internațional al Lucrătorilor din Sănătate (manageri, 

directori, asistenți medicali, ambulanțieri, moașe, 

kinetoterapeuți, infirmiere, voluntari, personal auxiliar cu 

toții sunt eroii acestui an).  Medicii și asistenții medicali 

sunt cei care își exercită profesia de mână cu Dumnezeu.  

Asupra lor a revărsat Cel de Sus, din belșug, 

sensibilitate, empatie, dăruire, pricepere și tărie de 

caracter atunci când situația o impune. Și grijă. Muuultă 

grijă. Chiar grija este cea care face diferența dintre 

profesia ta și toate celelalte profesii. 

Și, de fapt, a fi asistent medical este mult mai mult 

decât o profesie, este o menire. Grija pentru pentru puiul 

de om abia născut, pentru noua viață care prinde aripi, 

grija pentru cel care se desparte pentru totdeauna de noi, 

grija pentru fiecare persoană aflată la nevoie pe care viața 

ți-o scoate în cale în afara orelor de serviciu.  
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Da, menirea ta este în fiecare clipă a vieții tale. Nu coci pâine în fiecare clipă, nu croiești 

haine în fiecare clipă, dar grija și lupta pentru sănătate, pentru viață, este a fiecărei secunde 

pentru că atât de importantă este secunda încât ea poate să facă diferența dintre viață și moarte. 

Tu, asistetul medical, ești singurul om care are pe viață o profesie pentru viață. 

Tu ești zala de legătură între pacient și medic,  ești cel care face echipă atât cu medicul, cât și cu 

pacientul pentru a pansa și vindeca răni sufletești și trupești. 

Acum mai mult ca oricând! Pentru că am fost contemporani cu momentul în  care s-a 

făcut liniște în întreaga lume. Pentru că a fost un moment în care totul s-a oprit. Doar clepsidra 

a continuat să numere clipe.  

Mâine, poimâine, în anii ce vor urma, se va așterne amintirea peste fiecare încercare și 

peste marea încercare a pandemiei de covid.  

Vei rămâne însă, martorul suferinței și al biruinței, tu, profesionistul care a activat și a 

rezistat în linia întâi. Tu și toți colegii tăi asistenți medicali împreună cu medicii ați fost colacul 

de salvare al omenirii. 

Nu vom uita impactul emoțional profund lăsat de imaginile cu tine îmbrăcat în 

echipamentul pe care, până de curând noi l-am văzut doar în filme, mâinile tale crăpate de la 

atâta dezinfectant și fața ta brăzdată de urmele măștilor de protecție și ale vizierelor.  

Da, nu vom uita... Și nu vom uita, ca măcar o dată pe an de acum încolo, pe 12 mai, de 

Ziua Internațională a Asistenților Medicali, să păstrăm un moment de reculegere pentru 

asistenții medicali care și-au pierdut viața la datorie...  

Pentru cei care nu mai sunt lumină și un gând 

pios, pentru cei care încă luptă, un braț de flori și 

încurajări.  

Și promisiunea că vom fi responsabili, că ne vom 

vaccina, că vom susține fiecare demers menit să ne 

aducă îmbrățișările înapoi.  

Pentru că știu că rezultatul muncii tale, 

însemnând vindecarea fiecărui pacient, reprezintă 

marea ta satisfacție, pentru că fiecare mesaj de 

mulțumire  ajunge direct la inima ta, pentru că, din 

iubire de semeni, ți-ai dăruit grija și  priceperea celor 

pentru care, la vreme de încercare, tu însuți încercat, ai 

fost înger păzitor și punte de legătură cu cei dragi, 

pentru fiecare pacient pe care l-ai ocrotit și pentru noi 

toți EȘTI 

EROU PE FRONTUL PANDEMIEI  

Îți MULȚUMIM! ÎȚI SUNTEM SOLIDARI ȘI ÎȚI PURTĂM RECUNOȘTINȚĂ!  

La mulți și binecuvântați ani, dragă asistent medical!  

Ție, cel care te îngrijești de sănătate, îți dorim sănătate și te încurajăm amintindu-ți că  

 

                                                 TOTUL VA FI BINE! 

 

Cu respect,  

Estera STĂMOIU, președinte Ordinul Asistenților Medicali Argeș 

 

 

 

 



 

 
5 

 

 

 

 

 

 

Pentru al doilea an, consecutiv, Ziua Mondială a Sănătății a fost marcată sub semnul 

pandemiei de coronavirus. Această încercare s-a transformat, la nivel mondial, într-un adevărat 

maraton de rezistență. A fost de la început o luptă inegală, contracronometru, o luptă în care 

întregul sistem medical s-a aflat în linia întâi.  

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) ,,Lumea noastră este una inegală. 

COVID-19 a lovit cu greu toate țările, 

dar impactul său a fost cel mai dur 

asupra acelor comunități care erau deja 

vulnerabile, care sunt mai expuse la 

boală, mai puțin susceptibile de a avea 

acces la servicii de îngrijire a sănătății 

de calitate”. 

În multe țări, bolile și decesele 

cauzate de COVID-19 au fost mai mari 

în rândul grupurilor care se confruntă cu 

discriminare, sărăcie, excluziune socială 

și condiții adverse de viață și de muncă 

zilnice - inclusiv crize umanitare. Se estimează că pandemia a condus anul trecut între 119 și 124 

de milioane de oameni în sărăcie extremă. Și există dovezi convingătoare că au crescut decalajele 

de gen în ocuparea forței de muncă, femeile ieșind din forța de muncă în număr mai mare decât 

bărbații în ultimele 12 luni. 

Dar pe măsură ce țările continuă să lupte împotriva pandemiei, apare o oportunitate unică de a 

reveni mai bine pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă prin implementarea 

angajamentelor, rezoluțiilor și acordurilor existente, luând în același timp angajamente noi și 

îndrăznețe. 

În contextul actual, al Zilei Mondiale a Sănătății, OMS a lansat cinci cereri de acțiuni 

urgente pentru îmbunătățirea sănătății tuturor oamenilor:  

1. Accelerarea accesului echitabil la tehnologiile COVID-19 între și în interiorul țărilor 

2. Investiții în asistența medicală primară 

3. Prioritizarea sănătății și protecției sociale  

4. Construirea de cartiere sigure, sănătoase și 

incluzive 

5. Consolidarea sistemelor de date și informații 

despre sănătate. 

 

La nivel județean, președintele Ordinului 

Asistenților Medicali Filiala Argeș, Estera Stămoiu, 

a informat că data de 7 aprilie reprezintă cel mai 

potrivit moment pentru a lansa campania 

,,Solidaritate pentru sănătate!” având ca unic scop 

păstrarea unității pentru sănătatea noastră, a tuturor. 

 

 

7 APRILIE – ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII 

SOLIDARITATE PENTRU SĂNĂTATE! 
 

EVENIMENT 
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Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România 

a organizat, în data de 8 aprilie, evenimentul la nivel înalt „Asistenții medicali și moașe, în 

avangarda schimbării„, cu sprijinul Administrației Prezidențiale și a Camerei Deputaților. 

Evenimentul a marcat Ziua Mondială a Sănătății și a reprezentat o oportunitate pentru a 

onora contribuția asistenților medicali și a moașelor în răspunsul împotriva pandemiei Covid-19, 

precum și pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

Prezidată de președintele Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, 

domnul Mircea Timofte, conferința a beneficiat de prezența dr. Hans Kluge, directorul regional al 

Biroului regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății. În timpul intervenției sale, 

Dr. Hans Kluge a făut referire la rolul cheie al asistenților medicali și moașelor în lupta împotriva 

infecției cu virusul Sars Cov-2 și a subliniat contribuția fundamentală a acestora la reconstrucția 

echitabilă și asigurarea rezilienței sistemelor noastre de sănătate.  

La lucrările sesiunii, au participat oficiali la nivel înalt din cadrul Administrației 

Prezidențiale, Parlamentului României, precum și din partea Parlamentului European. Astfel, au 

transmis mesaje speciale de recunoștință și 

mulțumire tuturor celor care s-au aflat în 

prima linie a luptei împotriva Sars Cov 2 

și au sprijinit eforturile de susținere a 

sistemului de sănătate conf. dr Diana 

Păun, Consilier Prezidențial pentru 

Sănătate, dr Alexandru Rafila, 

Vicepreședintele Camerei Deputaților, 

Dnul George Tuță, Chestorul Camerei 

Deputaților, Dr. Nelu Tătaru, președintele 

Comisiei pentru Sănătate și Familie a 

Camerei Deputaților, precum și Cristian 

Bușoi, membru al Parlamentului 

European. 

Partea a doua a agendei evenimentului s-a concentrat pe importanța invesției în programe 

de leadership pentru a sprijini asistenții medicali și moașele să aibă o voce mai proeminentă în 

definirea și influențarea politicilor de sănătate. Consolidarea rolului de leadership are ca scop 

participarea în luarea deciziilor strategice cu impact direct asupra planificării serviciilor de 

sănătate și satisfacerii nevoilor de sănătate ale populației. 

Considerând valoarea adăugată a schimburilor de experiențe și bune practici în sprijinul 

eforturilor naționale de consolidare a capacității de răspuns la amenințări emergente dar și 

importanța fundamentală a expertizei internaționale în domeniul leadershipului în nursing, au fos 

invitați să ia cuvântul dr. Mira Dašić, directorul Secretariatului Rețelei de Sănătate din  Sud-Est 

Europei, Dnul Howard Catton director executiv ICN, Prof. Thomas Kearns, director executiv 

REZULTATELE EVENIMENTULUI LA NIVEL 

ÎNALT ,,ASISTENȚII MEDICALI ȘI MOAȘE, ÎN 

AVANGARDA SCHIMBĂRII” 

PAGINA 

NAȚIONALĂ 
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RCSI, Dr Rivka Hazan Hazoref, coordonatorul Centrului Colaborator OMS pentru guvernanță și 

leadership în sănătate. 

La finalul sesiunii, președintele OAMGMAMR a anunțat aprobarea de către Consiliul 

Național al Ordinului pentru dezvoltarea unui program de leadership pentru directorii de îngrijiri 

și asistenții șefi din unitățile sanitare publice. Demersul are ca scop creșterea vizibilității și a 

rolului asistenților medicali și moașelor în luarea deciziilor care vizează sustenabilitatea 

sistemului de sănătate românesc. 

Proiectul este structurat astfel: o cercetare a exemplelor de bune practici în domeniu în 

plan internațional, o etapă de dezvoltare a curriculei,  sesiuni de instruire a grupului țintă, 

schimburi de experiențe internaționale, precum și acțiuni de informare și diseminare. Programul 

se va întinde pe 24 de luni, având un grup țintă de 150 de participanți. 

Demersul se înscrie în marja inițiativei derulate sub umbrela campaniei Nursing Now și își 

propune să ridice statutul și profilul asistenților medicali și moașelor și să le ofere competențele și 

abilitățile  de care au nevoie pentru a-și ocupa locul în centrul abordării provocărilor de sănătate 

din secolul XXI. Sursa: https://www.oamr.ro/rezultatele-evenimentului-la-nivel-inalt-asistentii-

medicali-si-moase-in-avangarda-schimbarii/ 

 

 

 

 

Recent, domnul Mircea Timofte, 

președinte OAMGMAMR și asistent șef al 

Ministerului Sănătății, a participat 

la Reuniunea Comună a medicilor șefi, 

asistenților șefi și dentiștilor șefi din 

Uniunea Europeană sub umbrela 

Președinției Portugheze a Consiliului 

Uniunii Europene. Tema reuniunii a fost 

reprezentată de Abordarea provocărilor 

din domeniul sănătății în context post-

Covid 19. Reuniunea s-a desfășurat în 

format virtual în intervalul 15.30-19.00 în 

prezența medicului șef, a asistentului șef și 

a dentistului șef ai Portugaliei și cu 

participarea a 80 de reprezentați naționali din Statele membre ale Uniunii Europene. 

Sesiunea paralelă dedicată asistenților șefi s-a concentrat pe impactul numărului de 

asistenți medicali – pacienți asupra rezultatelor de sănătate. Panelul a beneficiat de prezența 

asistentului medical șef al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), doamna Elizabeth Iro și a 

asistentului medical șef pentru Regiunea Europeană a OMS, doamna Margrieta Langins, care au 

subliniat importanța investiției în asistenții medicali ca principală resursă pentru îngrijirile 

viitorului. Sursa: https://www.oamr.ro/investitia-in-asistentii-medicali-pe-agenda-reuniunii-

reuniunii-comune-a-medicilor-sefi-asistentilor-sefi-si-dentistilor-sefi-din-uniunea-europeana/ 

INVESTIȚIA ÎN ASISTENȚII MEDICALI PE AGENDA 

REUNIUNII COMUNE A MEDICILOR ȘEFI, ASISTENȚILOR 

ȘEFI ȘI DENTIȘTILOR ȘEFI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ 

https://www.oamr.ro/rezultatele-evenimentului-la-nivel-inalt-asistentii-medicali-si-moase-in-avangarda-schimbarii/
https://www.oamr.ro/rezultatele-evenimentului-la-nivel-inalt-asistentii-medicali-si-moase-in-avangarda-schimbarii/
https://www.oamr.ro/investitia-in-asistentii-medicali-pe-agenda-reuniunii-reuniunii-comune-a-medicilor-sefi-asistentilor-sefi-si-dentistilor-sefi-din-uniunea-europeana/
https://www.oamr.ro/investitia-in-asistentii-medicali-pe-agenda-reuniunii-reuniunii-comune-a-medicilor-sefi-asistentilor-sefi-si-dentistilor-sefi-din-uniunea-europeana/
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Eveniment în premieră pentru asistenții medicali argeșeni. Vineri, campania ,,Solidaritate 

pentru sănătate”, inițiată și lansată de Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș, a debutat cu un 

webinar având titlul ,,Informăm asistenții, salvăm pacienții”. Principalul subiect al 

evenimentului, vaccinarea, a fost  supus unui dialog deschis și sincer între invitați și asistenții 

medicali participanți. 

Ținând cont de importanța subiectului acestei conferințe, 

desfășurate pe platforma ZOOM, conducerea Ordinului Asistenților 

Medicali Argeș și-a îndreptat atenția către specialiști de renume din 

sistemul medical argeșean: doamna doctor Sorina Honțaru, director 

executiv al Direcției de Sănătate Publică Argeș, doamna doctor 

Mariana Boșneag, președintele Asociației Medicilor de Familie 

Argeș și vicepreședinte Colegiul Medicilor Argeș, și domnul conferențiar universitar doctor  

George Mihail Man, medic șef Serviciu Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Pitești. De asemenea, invitat al acestei dezbateri a fost și domnul doctor Marius Geantă, 

președinte și co-fondator al Centrului pentru Inovație în Medicină.  Invitații împreună cu 

președintele OAMGMAMR Argeș, Estera Stămoiu, au prezentat, celor peste trei sute de asistenți 

medicali care s-au înscris la webinar, toate informațiile importante și necesare privind vaccinarea.   

Evenimentul a fost structurat și organizat în așa fel încât informațiile să fie la obiect, pe înțelesul 

tuturor.  

Astfel, dacă președintele Estera Stămoiu a dezvăluit, încă din primele minute ale 

evenimentului, motivele și obiectivele pentru care a fost ales acest subiect, directorul DSP Argeș, 

Sorina Honțaru, a prezentat actualul context epidemiologic precum și situația vaccinării în Argeș. 

Potrivit directorului DSP, Sorina Honțaru ,,la această dată, în județul Argeș, avem confirmate 

25608 covid pozitiv, dintre care 23303 s-au vindecat. Din păcate, am pierdut 758 de persoane, dar 

trebuie să știm, nu toți din cauza Covid. Internați în spital avem 367 de pacienți, adulți și copii și 

suspecți 35. Copii nu avem în spitale, decât trei 

confirmați și 11 suspecți. De trei-patru zile, suntem 

pe un trend descendent al incidenței. Suntem pe 

cod galben ca și județ și nu mai avem decât o 

singură localitate cu incidență peste 4 și 

cincisprezec localități cu incidență între 3-4. Nu 

stăm rău, dar avem destul de multe cazuri grave și 

toate paturile pentru adulți de la terapie intensivă 
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sunt ocupate. În județul Argeș sunt 34 de  fluxuri de vaccinare funcționale, iar trei vor fi 

disponibile din 20 aprilie. Împreună ducem greul, toți cei din sistemul de sănătate, atât pe partea 

de vindecare, cât și pe partea de vaccin. Dacă vom mai depune, o perioadă un efort susținut, vom 

trece cu bine și de această pandemie. Nu ne va învinge Covidul, trebuie să îl învingem noi pe el, 

dar nu se poate decât prin munca în echipă. Vă mulțumesc tuturor pentru efortul deosebit depus 

în acest an! Împreună, suntem la un pas să câștigăm și a treia bătălie”. 

Mariana Boșneag, președintele Asociației Medicilor de 

Familie Argeș și vicepreședinte Colegiul Medicilor Argeș, a 

avut un mesaj de suflet pentru participanți: ,,Le mulțumesc 

tuturor asistenților și, în primul rând, asistenților din centrele de 

vaccinare. Este o muncă în afara orelor de program, dar 

împreună, asistenții medicali desfășoară o activitate la 

superlativ. Își dau tot interesul și au format o echipă împreună 

cu medicii din centrele de vaccinare. Trebuie să avem muncă de 

lămurire cu pacienții pentru a-i informa corect, dar sunt sigură că împreună vom reuși să depășim 

această perioadă îndelungată de pandemie”. 

Cel care a prezentat participanților, pe larg, modul în care acționează vaccinurile, dar și 

care sunt riscurile și beneficiile, precum și reacțiile adverse, indicațiile și contraindicațiile lor, a 

fost conf. univ. dr. George Mihail Man, medic șef Serviciu Anatomie Patologică din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Pitești.   

,,Este foarte important să înțelegem vaccinarea, ca să îi putem ajuta și pe pacienți. Vaccinurile 

sunt mijloace de profilaxie primară, care stimulează un răspuns imunitar în cazul virusurilor sau 

bacteriilor care fac organismul să își amintească de o anumită boală fără să cauzeze boala în sine. 

Majoritatea vaccinurilor conțin fie o formă inactivată a virusului sau bacteriei care cauzează  

boala, fie un mic fragment, de virus sau de bacterie, numit antigen. Când unei persoane i se 

administrează vaccinul, sistemul imunitar recunoaște antigenul ca fiind străin, celulele sistemului 

imunitar sunt activate să omoare virusul sau bacteria 

care cauzează boala și să producă anticorpi 

împotriva virusului sau bacteriei. Ulterior, dacă o 

persoană intră în contact cu virusul sau bacteria care 

cauzează infecția, sistemul imunitar își va aminti de 

acesta și activează celulele imunitare pentru a 

distruge virusul sau bacteria și protejează persoana 

de boala pe care o provoacă. Vreau să vă spun că, în 

Israel și în Marea Britanie, acolo unde s-a făcut o 

campanie accelerată de vaccinare, s-a reușit, în 

ultimele patru luni, o scădere cu 94% a infecției cu virusul Sars Cov-2 , la nivelul întregii țări, nu 

vorbesc doar de populația vaccinată“ a specificat reputatul specialist. 
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La rândul său, după ce a explicat  cum a fost posibilă dezvoltarea vaccinurilor într-un timp 

atât de scurt, grație unor eforturi uriașe colaborative, financiare și de debirocratizare, după ce a 

venit în expunere cu date bazate pe dovezi științifice 

privind eficacitatea și siguranța vaccinurilor, cât și 

diferența între tipurile de vaccin din perspectiva 

tehnologiei utilizate, medicul Marius Geantă, 

președinte și co-fondator al Centrului pentru Inovație în 

Medicină, a concluzionat: ,,Din punctul meu de vedere, 

decizia de vaccinare trebuie să o ia fiecare persoană, 

important este să aibă toate datele corecte, să poată 

evalua corect. Nu cred că mesajul potrivit este ,,haideți 

să ne vaccinăm ca să atingem 70% și să nu mai purtăm 

măștile!”. Ceea ce știu este că vaccinurile ne protejează față de cea mai mare spaimă și anume să 

nu facem o formă gravă de boală, să nu ne internăm și să nu ajungem la terapie intensivă sau în 

situații chiar mai grave decât atât. Sunt convins că o să apară și alte tipuri de vaccinuri, dar, în 

acest moment, cred că așa ar trebui să privim lucrurile. Eu așa le-am privit și așa le-am explicat 

tot timpul, din perspectiva beneficiului individual pentru fiecare dintre noi”.  

Pe durata conferinței, asistenții medicali participanți au manifestat un deosebit interes față 

de subiectul dezbătut și au trimis mesaje de apreciere adresate invitaților, dar și numeroase 

întrebări în cadrul sesiunii de întrebări de la finalul evenimentului. 

Mesajul liderului asistenților medicali argeșeni, Estera Stămoiu, referitor la subiectul adus 

în discuție, în timpul conferinței, a fost: ,,Suntem în plină desfășurare a procesului de vaccinare 

anti Covid. De aceea, consider că este benefic să ne alăturăm și noi, asistenții medicali, acestui 

demers, ce se desfășoară la nivel național și, prin aportul nostru, să înclinăm balanța către o 

creștere semnificativă a numărului celor care se vaccinează astfel încât, într-un timp cât mai 

scurt, să putem vorbi, cu adevărat, de măsuri de relaxare pe perioadă nedeterminată.  

Avem șansa ca, în Argeș, să existe specialiști în domeniul medical, profesioniști în măsură 

să vorbească despre vaccinare deoarece dețin informațiile corecte despre această măsură de 

prevenție, dar care cunosc foarte bine și situația din județul nostru și știu care sunt punctele 

sensibile. Prin evenimente de  acest gen ne dorim să venim atât în sprijinul asistenților medicali, 

oferind, prin programele de educație medicală continuă adaptate la cerințele actuale, posibilitatea 

perfecționării în profesie, dar și în sprijinul populației din județul nostru din dorința de a contribui 

la îmbunătățirea stării de sănătate prin a-i ajuta să ia cele mai potrivite decizii cu privire la 

sănătatea dumnealor. Și astăzi, ca în fiecare zi, asistenții medicali au dat dovadă de 

profesionalism, prin interesul manifestat, prin antrenarea și implicarea în demersul nostru comun 

de luptă împotriva pandemiei, prin vaccinare! Le mulțumesc tuturor invitaților și asistenților 

medicali care au răspuns demersului nostru și îi asigurăm că ne vom întâlni, frecvent, în astfel de 

formule deoarece tot ceea ce construim împreună are succes durabil. Aceasta este solidaritatea de 

care avem nevoie!”. 
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A fost ziua lor și au fost sărbătoriți, așa cum se cuvine, de către Ordinul Asistenților 

Medicali Argeș care a organizat, în perioada 12-13 mai, Conferința ,,Zilele Asistentului Medical 

Argeșean” – ediția a IX-a.  

Data de 12 mai a fost stabilită de International Council of Nurses (ICN) ca Ziua 

Internațională a Asistentului Medical fiind data de naștere a britanicei Florence Nightingale, 

precursoarea serviciului sanitar modern. La această dată, în întreaga lume, au loc manifestări care 

pun în valoare profesia de asistent medical și lansează strategii de dezvoltare și de creștere a 

calității serviciilor oferite în acest domeniu. 

În Argeș, noutatea manifestării din acest an a reprezentat-o faptul că, echipa de conducere 

a Ordinului Asistenților Medicali Argeș s-a întâlnit cu asistenții medicali în spațiul virtual din 

dorința de a păstra tradiția revederii în moment aniversar. La cele două sesiuni ale evenimentului 

au participat aproximativ cinci sute de asistenți medicali argeșeni. 

Deși s-a desfășurat pe o platformă online, întâlnirea a căpătat un caracter festiv pe care 

liderul asistenților medicali argeșeni, Estera Stămoiu, a reușit să-l imprime datorită modului în 

care structurat și moderat evenimentul.   

În semn de prețuire, organizația județeană a OAMGMAMR a difuzat, în prima zi a 

conferinței, un material video realizat sub forma unei emoționante scrisori de recunoștință, care, 

din partea echipei Ordinului,, îi este destinată asistentului medical argeșean numit EROU PE 

FRONTUL PANDEMIEI.  Pe parcursul ,,scrisorii”, care cuprinde imagini filmate în spitalele 

covid din județul Argeș, sunt evidențiate 

eforturile uriașe și sacrificiile făcute de 

către echipele medicale ale spitalelor 

argeșene pentru a primi și îngriji, în 

condiții optime, pacienții diagnosticați cu 

virusul Covid-19.  În același context, al 

prețuirii și emoției, președintele Estera 

Stămoiu, le-a oferit asistenților medicali 

argeșeni ,,Diploma de Recunoștință” celor 

care , din iubire pentru semeni au devenit 

,,Inima Lumii îngrijind sănătatea planetei 

la vreme de încercare”. O astfel de diplomă 

va fi dăruită  fiecărui asistent medical 

argeșean.  

 

Tot către asistenții medicali 

argeșeni s-au îndreptat gândurile bune și felicitările autorităților locale care s-au unit într-o 

singură voce din dorința de a le transmite aprecierile, pe deplin meritate.  

EVENIMENT 

ZILELE ASISTENTULUI MEDICAL ARGEȘEAN  -  Ediția a IX- a 

ASISTENȚII MEDICALI ARGEȘENI, PARTE DIN INIMA        

VINDECĂTOARE A LUMII 
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Invitații speciali ai conferinței, ÎPS Calinic Argeșeanul, arhiepiscopul Argeșului și 

Muscelului, Elena Mateescu, prefectul județului Argeș, Cristina Stocheci, senator PSD Argeș, 

Sorina Honțaru, director executiv DSP Argeș, conf. prof. univ. George Mihail Man, medic șef 

Serviciul Anatomie Patologică SJU Pitești,  Ionuț Gheorghe, director economic CAS Argeș, Ana 

Maria Mincă, reprezentant Consiliul Județean Argeș, dr. Horia Trăilă, manager Spitalul 

Orășenesc Mioveni,  dr. Mădălin Iordache, manager Spitalul Municipal Câmpulung, dr. Tudor 

Ionescu, manager Spitalul de Pediatrie Pitești, psiholog Georgeta Marinescu, manager Spitalul 

de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea, economist  Ionela Dună, manager Spitalul de 

Pneumoftiziologie Câmpulung,  Luminița Paul, manager SJA Argeș, Florin Mitucă, manager 

Spitalul Municipal Curtea de Argeș, Irina Georgescu, director de îngrijiri medicale Spitalul 

Județean de Urgență Pitești, Ancuța Deliu, director de îngrijiri medicale Spitalul Municipal 

Câmpulung, Adela Silveanu, director de îngrijiri medicale Spitalul de Pediatrie Pitești au 

subliniat eforturile deosebite depuse de asistenții medicali argeșeni în perioada pandemiei de 

Covid 19.  

ÎPS Calinic Argeșeanul, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului: 
,,Pentru asistenții medicali care au rezistat ispitei de a părăsi țara și 

au rămas în această țară, care este o gură de Rai, Dumnezeu să le 

împlinească și să le înmulțească  această dragoste și să fie sănătoși 

în veac și să nu sufere de niciun fel de boală și eu cred că 

Dumnezeu le va da acest dar. Să-i înnobileze Dumnezeu și să-i 

scape de toate încercările, iar cei care sunt afară, din diferite 

motive,  să fie strașnici și străjeri ai medicinei românești peste 

granițele țării, pe meridianele și paralele lumii pentru că oriunde ar 

fi este vorba tot de oameni, este vorba tot despre copiii Lui Dumnezeu care trebuie îngrijiți. 

Bucurie, spor binecuvântat! Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să aibă grijă de noi!”. 

 

Emilia Mateescu, prefectul județului Argeș: ,,Anul acesta vă 

sărbătorim pe voi, eroii noștri. A fost o perioadă în care a fost 

nevoie să vă depășiți limitele, iar  eforturile și suferința voastră v-au 

ajutat să deveniți o variantă mai bună. Vreau să vă asigur că 

sacrificiul vostru este văzut și că apecierea noastră este profundă.  

Datorită profesionalismului vostru noi o să reușim să depășim 

perioada aceasta de pandemie. Vă sunt recunoscătoare, vă 

mulțumesc și vă urez ,,La mulți ani!”. 

 

Sorina HONȚARU, director executiv DSP ARGEȘ: ,, Eu 

consider că asistenții medicali reprezintă coloana vertebrală a sistemului 

medical pe care se așează activitatea și actul medical. Ați ales o profesie 

frumoasă, nobilă, dar foarte grea. Suntem o echipă și trebuie să fim uniți. 

Cea mai important misiune este salvarea vieții omenești. Dacă reușim 

acest lucru putem spune cu tărie că suntem mândri de profesia noastră de 

care orice om are nevoie. Vă urez să fiți sănătoși si să aveți realizări pe 

toate planurile. Vă mulțumesc pentru profesionalism, pentru curaj, pentru 

răbdare și pentru spiritul de sacrificiu”. 
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 Cristina Stocheci, senator PSD ARGEȘ: ,,În calitate de medic și 

parlamentar vă mulțumesc pentru sacrificiul pe care îl faceți implicându-

vă cu toată compasiunea și cunoștințele dumneavoastră în procesele de 

refacere a sănătății oamenilor. În această perioadă de pandemie ați arătat 

că sunteti dispuși să vă depășiți orice limite și să faceți tot ce vă stă în 

putere pentru a salva cât mai multe vieți chiar cu riscul de a vă 

îmbolnăvi. Astăzi este ziua recunostintei a activității pe care o 

desfășurați ca îngeri păzitori ai pacienților. Din partea mea veți avea 

întotdeauna toată susținerea și înțelegerea de care aveți nevoie. Adresez un călduros “La mulţi 

ani” şi felicitări pe deplin meritate tuturor asistenţilor medicali”.  

 

Ionuț GHEORGHE, director Casa Județeană de Asigurări de 

Sănătate Argeș: ,,Dorim să felicităm colegii asistenți medicali pentru 

întreaga activitate, pentru capacitatea de implicare și susținere a actiului 

medical în această perioadă dificilă din punct d evedere epidemiologică. 

Deosebite mulțumiri pentru modul în care ați ales să vă exercitați 

profesia, dar și pentru parteneriatul deschis față  de instituția noastră.Vă 

transmitem sincere gânduri de împlinire profesională, ,,La mulți ani!”  și 

să fiți sănătoși și în continuare să ne tratați la fel de bine pacienții 

noștri”. 

 

 

 

Adela GOGOAȘE, director adjunct D.G.A.S.P.C Argeș: ,,Dintotdeauna, 

menirea asistentilor medicali a fost una specială, dar, astăzi, mai mult decât 

oricând, în vremuri în care s-au dovedit a fi eroi în lupta cu pandemia, le 

apreciem strălucirea. E o luptă care se dă nu doar într-un cabinet medical, 

pe un pat de spital ori pe teren, ci și în sufletele celor care știu că în mâinile 

lor stă viața unui om. Vă mulțumim și vă dorim tuturor ca tot ceea ce faceți 

să vă pună în valoare, în fiecare zi! Vă dorim sănătate și cât mai multe lupte 

pentru viață câștigate! La mulți ani!”. 

 

 Conf. prof. univ. George Mihail Man, medic șef Serviciul Anatomie 

Patologică SJU Pitești: ,,Asistenții medicali sunt eroii noștri. Vocea 

dumneavoastră trebuie să se facă auzită și să pătrundă dincolo de 

prejudecățile care sunt foarte numeroase, dar și pentru viitor 

dumneavoastră trebuie să țineți stindardul împreună cu medicii și să 

rezolvăm împreună toate aceste provocări. Vă felicit pentru această 

organizare, să aveți putere de muncă,să fiți sănătoși și să ne vedem în 

anul următor, fizic dacă s-ar putea”.   

 

Ana Maria MINCĂ reprezentant Consiliul Județean ARGEȘ: ,,Cu ocazia Zilei Internaționale 

a Asistentului Medical și pentru că apreciază contribuția, munca și dedicarea de care dau dovadă, 

Consiliul Județean Argeș le mulțumește asistenților medicali pentru ceea ce sunt. În lupta cu 

pandemia COVID-19 asistenții medicali au dat dovadă de mult curaj, devotament și dedicație. Fie 

ca spiritul de sacrificiu și profesionalismul să îi însoțească mereu în alinarea suferințelor 

pacienților. Să aibă parte de sănătate, fericire și să se bucure de respectul și gratitudinea 

pacienților precum si de afecțiunea celor dragi. „La mulţi ani!” 
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 Tudor IONESCU, manager Spitalul de Pediatrie: ,,Le urez din 

suflet <<La mulți ani și cât mai frumoși în profesia dânșilor!>>. Să 

ținem un moment de reculegere pentru colegii, asistenți medicali și 

medici,  care au fost răpuși în această luptă împotriva Covid-19. 

Trebuie să mulțumim asistenților medicali pentru aceste mâini 

ferme, dar blânde fără de care sistemul medical mondial nu ar 

putea funcționa corespunzător. Trebuie să fim o echipă! Toate 

lucrurile bune se fac în echipă”.  

 

  

Adina ENESCU, director medical Spitalul de Pediatrie Pitești : 

,,La mulți ani și felicitări colegilor care îndeplinesc misiunea de 

asistent medical cu profesionalism și spirit de echipă, misiune în 

slujba semenilor aflați în suferință. Cu certitudine, vă asigurăm că 

echipa Spitalului de Pediatrie, din care fac parte, reprezintă o forță și 

vine în sprijinul comunității cu dăruire. Felicităm organizatorii pentru 

atenția deosebită acordată evenimentului și pentru faptul că au reușit 

să strângă laolaltă profesioniști din domeniu”. 

 Ionela DUNĂ, manager Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung: 
,,Sunt onorată pentru că particip la această întâlnire. Sunt foarte mândră că 

și în ultimul an am lucrat alături de voi, asistenții medicali, care datorită 

profesionalismului, sacrificiului și caracterului frumos v-ați făcut auziți 

într-o singură voce, lucru care nu e foarte ușor. Știu cât de multe provocări 

sunt zilnic și știu că e necesar să vă perfecționați continuu. Le mulțumesc 

mult, în special colegilor de la Spitalul PNF Câmpulung, și tuturor 

asistenților medicali care s-au implicat în această perioadă. La mulți ani cu 

sănătate! 

 Mădălin IORDACHE, manager Spitalul Municipal Câmpulung: 
,,Mie îmi este tare drag pentru că mă aflu printre colegii mei, asistenții 

medicali. Sunt absolvent al Liceului Sanitar din Pitești, iar din octombrie, 

mi-am asumat conducerea Spitalului Municipal Câmpulung care era și 

atunci spital suport Covid, iar acum suntem spital cu circuite mixte. 

Nimic nu ar fi fost posibil, dacă colegii asistenți medicali nu ar fi depus 

toate eforturile, ca să își ajute semenii aflați în suferință. Îi admir că au 

reușit să găsească o vorbă bună și un zâmbet care se vede doar dinochi. 

Mulți au reușit să facă și fapte frumoase și pentru asta le mulțumesc și le 

urez ,,La mulți ani sănătoși și frumoși!”.  

Horia TRĂILĂ, manager Spitalul Orășenesc Mioveni: ,,Nu aș fi 

vrut să ratez acest moment. La mulți ani colegilor și colegelor asistenți 

medicali! Mulțumiri absolute tuturor asistenților medicali care ne-au 

ajutat în perioada aceasta și care au crescut împreună cu noi. Și eu am 

lucrat, în tinerețe, ca asistent medical, dar nu mai țin minte toate 

lucrurile și atunci mă bazez pe colegii din spital și totdeauna i-am 

considerat colegi și colege, iar în felul acesta cred eu că am reușit să 

facem echipă de succes. Le mulțumesc tuturor asistenților șefi de pe 

toate secțiile și tuturor colegilor pentru faptul că nu s-au descurajat. Am 

fost greu, dar am rezistat și o să facem multe lucruri frumoase împreună”.  
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 Georgeta Marinescu, manager Spitalul de Psihiatrie „Sfânta 

Maria” din localitatea Vedea: ,,La mulți ani asistenților  medicali 

argeșeni, oameni pe care îi apreciez extraordinar de mult! Asistenții 

medicali de la noi, din proprie inițiativă, au ajutat alte spitale care erau în 

prima linie. A fost o surpriză plăcută să văd atâta profesionalism și 

dedicare. Le mulțumesc celor care își desfășoară activitatea în spitalul 

Vedea și tuturor asistenților medicali și le doresc multă putere de muncă, 

dedicare și curaj. Dumneavoastră, organizatorilor, vă mulțumesc pentru 

oportunitatea oferită de a le transmite, personal, asistenților medicali 

urările  mele și vă asigur de sprijin în orice demers veți avea. Oricând, 

toată deschiderea mea pentru dumneavoastră, ca organizație”.  

 Florin MITUCĂ, manager Spitalul Municipal Curtea de Argeș: 

,,La mulți ani! Vă felicit pentru eforturile depuse în această perioadă. 

Toată lumea și-a depășit temerile și a depășit cu brio toate obstacolele 

datorită eforturilor foarte mari depuse. La mulți ani, tuturor!”. 

 

 

Irina Georgescu, director de îngrijiri medicale Spitalul Județean 

de Urgență Pitești: ,,Deși este o conferință virtuală și ne adună 

laolaltă într-un spațiu limitat, chiar sunt bucuroasă că pot să vă 

transmit câteva cuvinte prin care sper să depășim limitele acestui 

spațiu. Vreau să îmi salut colegii care și-au făcut și își fac datoria, 

indiferent cât de greu le-a fost sau le este. Au avut echipamente foarte 

greu de purtat, prin care zâmbetul nu poate trece, doar privirea a ținut 

loc de cuvinte.Vă doresc multă sănătate, putere de muncă, realizări 

prpfesionale pe măsura dăruirii, eforturilor depuse. La mulți ani și 

mulțumesc, tuturor!’. 

 

Ancuța DELIU, director de îngrijiri medicale Spitalul Municipal 

Câmpulung:,,Mulțumesc pentru oportunitatea oferită de a-mi putea 

felicita colegii care în această perioadă s-au confruntat cu foarte multe 

greutăți. Toată recunoștința pentru colegii mei, care sunt foarte bine 

pregătiți și au înțeles vocația acestei profesii frumoase. Și-au ajutat 

semenii să își recapete sănătatea, iar dovadă sunt numeroasele mesaje de 

mulțumire venite de la pacienți. Mulțumim Lui Dumnezeu că au existat 

acești eroi în alb care și-au tratat pacienții impecabil. Le doresc multă 

sănătate, bucurii nenumărate, personale și profesionale, să fie plini de 

energie și încrezători. Totul va fi bine! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe 

toți!”. 

 

Adela SILVEANU, director de îngrijiri medicale Spitalul de Pediatrie 

Pitești: ,,Vă spun din suflet  ,,La mulți ani!” și, știind prin ce încercări ne-a 

fost dat să trecem, în ultimul an și jumătate,  am convingerea că fiecare 

dintre noi are, mai mult ca oricând, nevoie de încurajări. A fost greu, 

recunosc, din multe puncte de vedere, dar asistenții medicali sunt 

învingători și au, în structura lor, foarte bine impregnată gândirea pozitivă.  

Nici nu s-ar putea altfel ținând cont de faptul că lucrăm alături de minunile 

lumii, copiii. Îmi doresc și le doresc tuturor colegilor asistenți medicali să dăm cât mai curând 
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măștile jos ca să putem arăta lumii întregi că știm să zâmbim frumos. Mesajul meu este, de fapt, 

un apel de apropiere  sufletească și profesională, o îmbrățișare puternică  pentru că îmbrățișarea 

este gestul care ne-a lipsit cel mai mult. La mulți ani!”.  

Dacă prima zi a evenimentului a adus în atenția participanților tema propusă de ICN în 

acest an ,,Asistenții Medicali – O voce pentru a conduce – O viziune pentru asistența medicală 

viitoare”,  dar și numeroasele mesaje de apreciere din partea autorităților locale cea de-a doua zi a 

fost dedicată lucrărilor științifice.  

Nu au lipsit, nici de această dată, entuziasmul revederii și emoția. Autorii lucrărilor științifice 

au pus amprenta propriilor experiențe în realizarea lucrărilor prezentate:  

 Aura RIZESCU, Spitalul Orășenesc Mioveni ,,Lecții de viață profesională, în contextul 

pandemiei  COVID 19” 

 Irina MANU, Spitalul Militar de Urgență ”Dr. Ion Jianu” Pitești - ,,STRES-DEPRESIE-

BURNOUT” 

 Mihaela OPREA, CIA Pitești ,,Îngrijirile de sănătate în timpul pandemiei COVID-19” 

 Ionela PRODAN, Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea ,,Asistentul medical în 

pandemie: Lecții învățate” 

 Carmen ZAMFIR, Penitenciarul - Spital Mioveni ,,Sindromul BORNOUT- epuizarea la 

locul de muncă” 

 Valentina GHIOLD, Spitalul Orășenesc Mioveni ,,Covid 19: ,,Adaptarea îngrijirilor la 

condițiile pandemiei” 

 Mariana VOICULESCU, Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie ”C.B. Stolnici” Ștefănești – 

,,De la stres la sindromul Burnout în rândul asistenților medicali și moașelor. 

Simptome și soluții” 

 Ioan DUMITRAȘCU, Spitalul Municipal Curtea de Argeș ,,Sănătate pentru toți!” 

 Mariana BADIU, Spitalul Județean de Urgență Pitești  ,,BURNOUT-factori predispozanți 

pentru profesia de asistent medical” 

 Neli HOMEGHIU, vicepreședinte OAMGMAMR ARGEȘ: ,,VALORILE 

PROFESIONALE DIN CODUL  ETIC AL ASISTENTULUI MEDICAL” 

Lucrarea Esterei Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș, intitulată  

,,Privim spre viitorul profesiei...” și pregătită în acord cu tema propusă de ICN în acest an 

,,Asistenții Medicali – O voce pentru a conduce – O viziune pentru asistența medicală viitoare”, a 

fost prezentată sub forma unui mesaj direct cu  impact  deosebit în rândul asistenților medicali 

argeșeni. 
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,,A fost o provocare această ediție a 

aniversării asistenților medicali argeșeni. 

Ne-au onorat mesajele de apreciere din 

partea autorităților și îmi doresc ca această 

recunoștință manifestată față de asistenții 

medicali să fie permanentă și să ne 

însoțească în activitea zilnică. De 

asemenea, am făcut un exercițiu al lecțiilor 

învățate în această pandemie. 

Colegii mei au surprins foarte bine, în 

lucrările pregătire și prezentate, lecțiile pe 

care vom construi activitatea viitoare a 

profesiei noastre.  

 

Ne-am dori ca fiecare asistent medical să își poată atinge potențialul maxim în beneficiul 

semenilor. Această viziune nu poate fi posibilă fără investiții pe mai multe planuri: investiția în 

educație profesională, în leadership, în resursa umană. Ordinul Asistenților Medicali din România 

a elaborat un program de pregătire al directorilor de îngrijiri și al asistenților șefi, iar instituția pe 

care o reprezint a pus întotdeauna accent pe o pregătire profesională care se ridică la nivel de 

excelență. Acelor asistenți medicali care își doresc să ajungă și să se mențină în topul 

profesioniștilor le oferim toate condițiile de pregătire pentru a reuși.  

Anul acesta, Ziua Internațională a Asistentului Medical ne oferă un prilej în plus de a ne 

arăta prețuirea față de eforturile supraomenești făcute de asistenții medicali argeșeni. Suntem 

recunoștință pentru fiecare gest de empatie și de îngrijire a pacienților și suntem fereastră 

deschisă pentru fiecare vis profesional ce urmează a fi împlinit. Cu reverență mulțumesc tuturor 

asistenților medicali argeșeni, parte din ,,Inima Vindecătoare a Lumii”, și le doresc să fie sănătoși 

și binecuvântați cu cele de folos vieții lor!” a transmis Estera Stămoiu, președintele 

OAMGMAMR ARGEȘ. 

De la aniversarea asistenților 

medicali argeșeni nu a lipsit nici 

mesajul domnului Mircea TIMOFTE, 

președinte OAMGMAMR: ,,De peste un 

an, asistăm la tributul asistenților medicali 

care luptă în primele linii cu 

profesionalism, empatie și devotament. 

Ziua Internațională a Asistentului Medical 

este un moment special pentru a vă 

mulțumi și a ne exprima recunoștința 

pentru eforturile voastre extraordinare și 

pentru responsabulitatea  morală asumată 

dincolo de simțul datoriei.  

Rămânem solidari eforturilor de a 

opri pandemia pe doua fronturi: oferind 

îngrijire și ajuntând comunitățile să 

rămână în siguranță și sprijinind campania de vaccinare. Dragi colege și colegi vă urez succes și sănătate 

și vă asigur că OAMGMAMR rămâne angajat în susținerea profesiei și a profesioniștilor noștri. La mulți  

ani”!. 
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Județul Argeș a trecut pragul de o sută de mii de persoane vaccinate împotriva Covid-19.  

La acest rezultat s-a ajuns și datorită evenimentului organizat, în perioada 22-23 mai, de 

către Instituția Prefectului Argeș, Direcția de Sănătate Publică Argeș și Filarmonica Pitești având 

alături Consiliul Județean Argeș. 

Dacă startul maratonului Vaccinare FEST a fost dat sâmbătă, 22 mai, de către echipa de 

medicală voluntară formată din medici și asistenți medicali de la Spitalul Județean de Urgență 

Pitești, duminică, 23 mai, voluntari pentru sănătatea argeșenilor s-au oferit colegii lor de la 

Spitalul de Pediatrie Pitești. 

Centrul de vaccinare a fost 

amenajat în incinta Prefecturii 

Argeș, iar vaccinul pus la dispoziția 

populației de către autoritățile 

argeșene a fost Pfizer BionNTech. 

La debutul maratonului, 

alături de medicii și asistenții 

medicali de la Spitalul Județean de 

Urgență Pitești și de  ambulanțieri 

din cadrul Serviciului Județean de 

Ambulanță Argeș, au participat: 

Elena Mateescu, prefectul Județului 

Argeș, dr. Sorina Honțaru, director 

DSP Argeș, Estera Stămoiu, 

președintele Ordinului Asistenților 

Medicali Argeș. 

Desfășurarea în condiții sigure a acestui maraton  a fost asigurată de personal medical 

profesionist.  

Echipa medicală voluntară de la Spitalul Județean de Urgență Pitești a fost formată din 

patru medici și nouăsprezece asistenți medicali: Irina Georgescu, director de îngrijiri medicale la 

Spitalul Județean Pitești, Florentina Slătioreanu, Cătălin Udrea, Alina Vladu, Mihai Șoarece, 

Ioana Bănică, Amalia Apostol, Cornelia Dinculescu, Daniela Ripeanu, Ionela Șerbănescu, 

Daniela Velicu, Cristina Popescu, Andre Geboiu, Daniela Funie, Maria Dumitrescu, Carmen 

Andrei, Catinca Păun, Denisa Văduva, Marilena Săndulachi. 

Irina Georgescu, director de îngrijiri medicale la Spitalul Județean Pitești: ,,Le mulțumesc 

colegilor asistenți medicali pentru implicarea în această acțiune, pentru efortul depus în buna 

desfășurare a campaniei de vaccinare.  

Apreciez gestul asistenților medicali care s-au oferit voluntari pentru acest maraton din 

dorința de a veni în sprijinul populației argeșene care dorește să se vaccineze”. 

ARGEȘUL A DAT STARTUL MARATONULUI DE 

VACCINARE 
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Și duminică, desfășurarea în condiții sigure a 

acestui maraton  a fost asigurată de personal medical 

profesionist. Echipa de asistenți medicali voluntari de la 

Spitalul de Pediatrie Pitești a fost formată din: Adela 

Silveanu, director de îngrijiri medicale, Carmen Voicu, 

Constanța Gherase, Aura Temiac, Gabriela Rusea, 

Camelia Adămoiu, Mihaela Mihai, Mihaela Nicolaescu, 

Rely Ilinca, Cosmina Iacob, Elena Bădescu Matei, 

Florența Fulger, Carmen Lică, Gabriela Stancu. De 

asemenea, din cadrul Spitalului de Pediatrie au 

participat și infirmierele: Florentina Gîu, Elisabeta Radu, Gabriela Cucu, Ionela Dragomir, 

Simona Chiriac, Liliana Grigore, Loredana Ivănescu.  

La Mioveni, centrul de vaccinare a fost 

organizat, în perioada 29-30 mai, în sala de sport Școlii 

gimnaziale Liviu Rebreanu. 

În premieră pentru Argeș, cei care au dorit să se 

vaccineze au putut opta  pentru oricare din cele trei 

tipuri de seruri acceptate la nivel european – Pfizer, 

AstraZeneca sau Johnson.  

Centrul de la Mioveni a avut 12 fluxuri, iar 

vaccinarea s-a făcut doar pe bază de buletin.  

 

 

La centrul de vaccinare a fost prezent și prefectul Emilia Mateescu, însoțit de directorul 

DSP Argeș Sorina Honțaru, ambele declarându-se extrem de mulțumite de organizare. Au venit 

nu doar locuitori din Mioveni, ci și din alte localități, dar și străini care lucrează la Mioveni. De 

asemenea, s-au vaccinat și primii adolescenți. 

            Primarul Ion Georgescu a monitorizat întreaga activitate pentru ca totul să decurgă fără 

incidente și a ținut să le mulțumească doctorilor, asistenților medicali, dar și voluntarilor 

implicați, în total aproximativ două sute de persoane. Deși numărul mare nu ne permite să-i 

nominalizăm, ei formează de departe cea mai impresionantă echipă de voluntari, asistenți 

medicali și medici din Mioveni. A fost, de altfel, acțiunea cu cel mai mare număr de voluntari din 

istoria Mioveniului, dar și maratonul cu cei mai mulți participanți organizat în Argeș.   
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În mesajul său către echipele medicale voluntare,  dr. Sorina 

Honțaru, director DSP Argeș, a afirmat: ,,Le mulțumesc tuturor medicilor 

și asistenților medicali, dar și studenților participanți care s-au oferit 

voluntari din grijă pentru sănătatea argeșenilor mai ales că au făcut un 

efort suplimentar în aceste zile de maraton. Le mulțumesc și argeșenilor 

care au participat în număr destul de mare la acest eveniment. 

Recunoștința mea se îndreaptă către toți cei care și-au unit forțele în 

această acțiune de vaccinare și împreună cu care am format o echipă 

dorindu-ne ca printr-o vaccinare accelerată să revenimin curând la o viață 

normală. Au fost acțiuni organizate din dorința de a oferi populației 

argeșene oportunitatea de a se vaccina împotriva Covid – 19. Acest  

demers face parte din lupta pe care o ducem de peste un an și pe care ne 

dorim să o câștigăm. Am fost de la bun început alături de medici și asistenții medicali din județul 

Argeș și este firesc să rămânem împreună până când vom fi declarați învingători. Doar împreună 

putem învinge pandemia ”. 

Întotdeauna un puternic susținător al campaniilor de sănătate, Estera Stămoiu, 

președintele OAMGMAMR Argeș, a declarat: ,,Apreciez în mod deosebit faptul că, prin acest 

maraton, județul Argeș se alătură Capitalei și 

județelor care au demarat astfel de acțiuni. 

Este o dovadă de bună colaborare, de 

altruism și de implicare maximă. Este un gest 

extraordinar care se îndreaptă către argeșeni 

tocmai din dorința de a pune la dispoziția 

dumnealor servicii medicale de calitate care 

să le asigure îngrijirea sănătății. Le sunt 

recunoscătoare cadrelor medicale și, mai 

ales, asistenților medicali care sunt un 

exemplu pentru întreaga comunitate. Le 

mulțumesc tuturor asistenților medicali care 

s-au implicat în acest maraton, asistenților 

medicali voluntari  care au adăugat un efort 

în plus la activitatea desfășurată până acum 

doar din dorința de a fi de folos comunității 

din care fac parte. Ne dorim cu toții să fim 

cât mai aproape de momentul în care vom 

începe să vorbim la trecut despre această pandemie. Le mulțumesc argeșenilor care au ales să se 

vaccineze timpul maratonului și sper ca gestul lor să fie urmat și de cei care încă nu s-au vaccinat. 

Doar prin solidaritate se poate! Merităm cu toții să ne întoarcem la o viață fără mască, să ne 

descoperim zâmbetele și să ne îmbrățișăm”. 

Toți cei vaccinați în timpul maratonului organizat în toate cele trei localități argeșene s-au 

prezentat și la sesiunea de rapel organizată la intervalul celor douăzeci și una de zile de la prima 

doză de vaccin . 
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Echipa de conducere a OAMGMAMR ARGEȘ respectă promisiunea, făcută 

participanților la conferința online organizată în data de 12 mai, cu prilejul  Zilei Internaționale a 

Asistentului Medical, 

potrivit căreia echipa de 

conducere a instituției pe 

care o reprezintă va oferi 

fiecărui asistent medical 

argeșean câte o Diplomă de 

Recunoștință.  

Astfel, primii la care 

au ajuns aceste diplome au 

fost asistenții medicali de la 

Spitalul de Pediatrie Pitești.  

În prezența 

directorului medical al 

Spitalului de Pediatrie 

Pitești, Adina Enescu, și a 

directorului de îngrijiri, 

Adela Silveanu, fiecărui 

asistent șef i-a fost înmânat acest titlu ,,Erou pe frontul pandemiei”, iar apoi vicepreședintele 

Ordinului Asistenților Medicai Argeș, Neli Homeghiu, decernându-le tuturor asistenților medicali 

din unitatea sanitară. 

Întotdeauna alături de colegii asistenți medicali, 

directorul medical al Spitalului de Pediatrie Pitești, 

Adina Enescu, le-a adresat acestora câteva cuvinte: 

,,Felicit Ordinul Asistenților Medicali Argeș pentru 

inițiativa aceasta și vă felicit pe dumneavoastră, 

asistenții medicali, pentru tot efortul făcut în această 

perioadă dificilă pentru fiecare dintre noi. Nu se poate 

vorbi despre o echipă medicală de succes fără ca din 

acea echipă să facă parte aistenții medicali. Vă 

mulțumesc pentru pentru toată implicarea și 

devotamentul de care dați dovadă zi de zi și vă asigur de 

tot sprijinul meu!”. 

Potrivit Esterei Stămoiu, “Diploma de Recunoștință 

reprezintă gestul firesc de apreciere față de asistenții 

medicali argeșeni care, precum colegii lor din întreaga 

lume, au făcut nenumărate sacrificii pe tot parcursul 

pandemiei de Covid-19.  

Gestul nostru este unul simbolic deoarece nu 

poate fi nimeni recompensat la nivelul sacrificiului 

făcut, dar ne dorim să le transmitem asistenților 

UN GEST MIC DE RECUNOȘTINȚĂ PENTRU ASISTENȚII 

MEDICALI, O RECUNOAȘTERE MARE PENTRU PROFESIE 

EVENIMENT 
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medicali că truda lor a dat o vizibilitate fără precedent surprinzând într-un mod autentic esența 

profesiei, forța, unicitatea și valoarea ei. 

Apreciez în mod deosebit modestia naturală 

pe care o au asistenții medicali prin prisma acestei 

profesii atât de nobile. Ei nu se laudă cu salvarea 

de vieți, nu vorbesc despre faptele pe care le fac și 

care în ochii noștri sunt acte de eroism. De aceea, 

i-am numit eroi pe frontul pandemiei de Covid-19. 

Și nu numai.  

Sunt eroi în fiecare zi, sunt eroi de fiecare 

dată când salvează vieți, sunt eroi pentru fiecare 

pacient care se întoarce sănătos lângă cei dragi.  

Acesta este momentul cel mai potrivit 

pentru a le transmite recunoștința noastră și este 

momentul să înțelegem că recunoștința față de 

activitatea asistenților medicali este, de fapt, 

atitudinea potrivită față de ei în fiecare zi, nu doar 

în această perioadă de pandemie.  

Din acest motiv, Ordinul Asistenților 

Medicali Argeș va oferi, în următoarea perioadă, Diploma de Recunoștință fiecărui asistent 

medical argeșean.  

Să simți recunoștința și să nu o exprimi este ca și cum ai împacheta frumos un cadou fără 

să-l dăruiești niciodată, spunea William Arthur.   

Dincolo de acest gest simbolic, recunoștința și aprecierile îndreptate către asistenții 

medicali reprezintă, de fapt, medalia de aur câștigată, cu eforturi uriașe, în timpul acestui maraton 

mondial și pe care nimeni, niciodată, nu o poate contesta.  

Este o medalie care a poziționat pentru totdeauna profesia de asistent medical pe locul 

binemeritat pe scara valorilor societății.  

Este moștenirea pe care o lăsăm generațiilor viitoare de asistenți medicali noi, generația 

,,aleasă” să scriem într-un mod neconceput de nicio agendă a lumii prezentul și viitorul profesiei 

noastre”.  
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Dincolo de drumul șerpuit, care străbate câteva sate argeșene, este punctul de destinație al 

acestor rânduri cu care nu îmi propun ,,să aduc primăvara”, dar în care îmi pun nădejdea ca măcar 

să reprezinte prima floare ce vestește că se apropie sosirea ei. 

Suntem obișnuiți cu toții, mai mult sau mai puțin, să judecăm.  

Să stigmatizăm. Lipim etichete verbale pe care, din păcate, nu le mai putem dezlipi așa cum le 

dezlipim pe cele de pe diverse ambalaje. 

Este în firea noastră să facem toate 

acestea.  

Vă propun un exercițiu: la ce vă gândiți 

când spuneți sau auziți ,,Vedea”?  

Cei mai mulți asociază ,,Vedea” cu 

,,spitalul de nebuni”. Nu, nu cu Spitalul de 

Psihiatrie ,,Sfânta Maria” din comuna 

Vedea, ci cu ,,spitalul de nebuni”. E mai 

simplu, mai direct, mai lipsit de substanță. 

Nu este comodă o discuție pe 

această temă, dar este necesară.  

De dragul adevărului, cu toții 

trebuie să știm că spitalul din localitatea argeșeană Vedea nu este ,,Spitalul Vedea”, ci Spitalul de 

Psihiatrie ,,Sf. Maria”.  

În acel spital sunt oameni care își desfășoară activitatea profesională zi de zi, în acel spital 

sunt internați oameni cu diverse afecțiuni psihice. Și unii și alții ne pot fi rude sau prieteni. Cu 

toții merită, din partea noastră, o atitudine potrivită.  

Noi, cei aflați dincolo de baricadă, trebuie să învățăm să reacționăm potrivit în anumite 

situații.  

Noi suntem cei care trebuie să învățăm că atitudinea potrivită face parte din schema de 

tratament a tuturor afecțiunilor.  

Este esențial să știm că ceea ce facem sau ceea ce spunem poate contribui, cu sau fără 

știrea noastră, la tratarea, vindecarea sau agravarea unei afecțiuni. 

Abundă buletinele de știri în informții cu privire la copii și adulți care, pe fondul unor 

afecțiuni, au avut de suferit sau au luat decizii extreme din cauza atitudinii nepotrivite a celor din 

jur.  

În loc să stigamtizăm, să dăm cu piatra, putem învăța să empatizăm și să comunicăm 

corect. Astfel, vom da o notă de bună educație și de eleganță caracterului nostru, iar celor care au 

nevoie, dacă nu le vom putea fi sprijin, măcar nu le suntem povară. 

 

 

 

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE 

,,SFÂNTA MARIA” – ÎN OGLINDA 
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Aceasta este lecția predată, în tăcere, fiecărui om care trece pragul Spitalului de Psihiatrie ,,Sfânta 

Maria” din localitatea Vedea. Oamenii de acolo merită să ne însușim această lecție. Echipa 

medicală de acolo este dedicată, trup și suflet, menirii sale. Aceasta este imaginea realității, 

imaginea de la fața locului unde se află spitalul ce funcţionează din anul1965. La început a avut 

titulatura de “Cămin spital de Copii Neuropsihiatrici”, având o capacitate de 150 de locuri. Din 

martie 1969 acest cămin a fost reprofilat pentru bolnavi neuropsihici cronici, cu 200 de locuri, iar 

din anul 1969 funcţionează ca Spital de neuropsihiatrie 

pentru adulţi şi copii, cu 250 paturi. În anul 1991 devine 

Spital de psihiatrie pentru adulţi, iar din anul 1998 se 

numeşte Spitalul de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea având, în 

prezent, o capacitate de 206 paturi și fiind singura unitate 

sanitară din județulArgeș care asigură asistență medicală 

pentru pacienții cronici cu afecțiuni psihice. 

Ziua în care conducerea  Ordinului Asistenților 

Medicali Argeș și cea a Spitalului de Psihiatrie ,,Sfânta 

Maria” din localitatea Vedea au reînnoit Protocolul de 

Colaborare dintre cele două instituții a reprezentat un bun 

prilej de reflecție.  

Din echipa Ordinului Asistenților Medicali Filiala 

Argeș au făcut parte președintele Estera Stămoiu, 

vicepreședintele Neli Homeghiu, secretarul Mihaela Mircea 

și consilierul județean Ionela Prodan, care este și asistent 

medical în cadrul Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Maria”. 

Managerul Spitalului ,,Sfânta Maria”, Georgeta 

Marinescu, a avut alături pe directorul medical, Maria 

Popescu, și pe coordonatorul Secției II, medicul Carmen Ogrean. 

Evenimentul a avut loc, miercuri 30 iunie, în sala de ședinte a Spitalului de Psihiatrie 

,,Sfânta Maria” din localitatea Vedea.  

Prin semnarea noului Protocolul de Colaborare, încheiat pentru o perioadă de doi ani, se dorește 

continuarea unui parteneriat eficient între cele două instituții. 

Cele două părți semnatare ale Protocolului au avut în vedere ca obiective comune, suplimentare 

celor deja existente aflate în derulare, și:  

 elaborarea de proiecte comune (campanii, evenimente, acțiuni) în scopul consolidării 
statutului profesiei de asistent medical în câmpul profesiilor din sistemul sanitar, al 

creșterii calității pregătirii profesionale și al rolului profesioniștilor în comunitate; 

 colaborarea în vederea asigurării infrastructurii necesare derulării cursurilor de pregătire 

profesională, cât și a manifestărilor științifice, destinate asistenților medicali argeșeni, în 

condițiile legii; 

 derularea de proiecte comune specifice domeniilor de activitate ale partenerilor, în 
condițiile stabilite prin lege. 

Membrii ambelor echipe, formate din profesioniști în domeniu, și-au exprimat dorința de a 

continua colaborarea și au discutat atât despre ce pot face pentru a aduce plus valoare 

parteneriatului semnat, dar și despre proiecte de viitor. 

În centrul atenției și al discuțiilor este asistentul medical pentru care fiecare oportunitate de 

perfecționare profesională este luată în calcul de reprezentanții celor două instituții.  

 Managerul Spitalului de Psihiatrie ,,Sfânta Maria”, Georgeta Marinescu, a declarat că 

formarea profesională este o prioritate pentru echipa pe care o conduce. De altfel, ca o dovadă a 

faptului că echipa sa pune întotdeauna accent pe cursurile de perfecționare și specializare stă 
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faptul că, din bugetul instituției, a fost susținută specializarea în psihiatrie a unor  asistenți 

medicali.  

Managerul Georgeta Marinescu a dat asigurări că va continua acest demers astfel încât 

toți asistenții medicali să beneficieze de specializări în domeniu. Deși recunoaște importanța 

tehnologiei, managerul Georgeta Marinescu consideră că resursa umană este cea care dă calitatea 

actului medical și, de aceea, a subliniat faptul că selecția de personal este una riguroasă întrucât 

din echipa sa își dorește să facă parte doar asistenți medicali foarte bine pregătiți profesional și 

care să se implice pentru pacient. 

Pentru că rolul instituției pe care o conduce este tocmai acela de a oferi oprtunități de 

educație medicală continuă 

asistenților medicali 

interesați, președintele 

Ordinului Asistenților 

Medicali Argeș, Estera 

Stămoiu, a făcut, în 

expunerea sa, trimitere la 

importanța  formării 

profesionale continue a 

resursei umane. Considerând 

că perfecționarea 

profesională reprezintă cheia 

unui sistem medical 

performant, Estera Stămoiu 

a reafirmat angajamentul pe 

care echipa de conducere a 

Ordinului Asistenților 

Medicali Argeș, l-a făcut 

asistenților medicali argeșeni, respectiv acela de a le rămâne un partener de nădejde, orientat 

permanent pe maximizarea pregătirii profesionale. Potrivit Esterei Stămoiu, Ordinul Asistenților 

Medicali din România s-a implicat foarte mult și a avut o contribuție importantă în obținerea 

cadrului legislativ necesar specializărilor în profesie la care asistenții medicali să aibă acces 

dincolo de pregătirea profesională.  

În plus, președintele Estera Stămoiu a subliniat faptul că tocmai efortul comun al 

instituțiilor medicale și Ordinului Asistenților Medicali din România  de a oferi constant 

asistenților medicali posibilitatea de perfecționare profesională a făcut ca situații extrem de 

dificile, inclusiv pandemia de coronavirus, să poată fi depășite. 

De altfel, cei doi medici ai Spitalului ,,Sf. Maria”, prezenți la eveniment, Maria Popescu, 

director medical, și  Carmen Ogrean, coordonatorul Secției II, au mulțumit colegilor asistenți 

medicali pentru profesionalismul de care dau dovadă în fiecare zi și, în mod special, pentru cum 

au gestionat situația în perioada pandemiei de coronavirus. 

Tot în semn de mulțumire și apreciere, pentru profesionalismul și sacrificiul din ultimul an și 

jumătate, Consiliul Județean al Ordinului Asistenților Medicali Argeș a pregătit fiecărui asistent 

medical argeșean o Diplomă de Recunoștință. 



 

 
26 

Această diplomă a fost înmânată, la finalul evenimentului, de către membrii echipei 

OAMGMAMR Argeș, 

tuturor  asistenților medicali 

din cadrul Spitalului ,,Sf. 

Maria”  ca o dovadă de 

prețuire, dar și de respectare 

a cuvântului dat. 

Pentru că a fost un 

moment încărcat de emoție, 

consilierul județean al 

Ordinului Asistenților 

Medicali Filiala Argeș, 

Ionela Prodan, le-a adresat 

colegilor din spital 

rugămintea de a face posibil 

ca acel moment ,,să fie 

prețuit și să se regăsească în 

calendarul personal al 

recunostintei pentru fiecare dintre dumneavoastră”. 

Am încheiat vizita de lucru la Spitalul de Psihiatrie ,,Sfânta Maria” din comuna Vedea 

impresionată de ceva ce ar trebui să fie absolut normal într-un spital: liniște și curățenie. Și am 

mai fost impresionată de normalul implicării echipei de acolo. 

De fapt, eu am văzut în Protocolul semnat de conducerea Ordinului Asistenților Medicali Argeș 

și cea a Spitalului de Psihiatrie ,,Sfânta Maria” din localitatea Vedea un pact de seriozitate și 

implicare, un angajament pe termen lung pentru perfecționarea asistenților medicali ce au, în 

atribuțiile dumnealor, responsabilitatea îngrijirii unor oameni cu afecțiuni medicale deosebite. 

M-au cucerit blândețea și seninul asistenților medicali pe care i-am întâlnit la Spitalul ,,Sf. Maria” 

și de la atitudinea lor a pornit ideea acestor rânduri. 

Oamenii aceia, a căror răbdare și implicare trebuie să se dilate ca să poată să facă față 

situațiilor zilnice, merită mai mult din partea noastră.  

Oamenii aceia, care în foarte multe cazuri, țin loc de familie pentru pacienții abandonați 

de propriile familii, au nevoie să știe că, la nevoie, suntem comunitatea pe care se pot baza, nu 

cea care poate stigmatiza.  

Este greu, foarte greu, să comunici, să tratezi și să îngrijești oameni a căror realitate este 

dincolo de a noastră . Este, poate, una dintre cele mai nedrepte stări ale condiției umane.  

Da, știu, cu rândurile acestea ,,nu se face primăvară”, dar poate, dacă le luăm în 

considerație și ne însușim atitudinea și exprimarea potrivită, tocmai am plantat semințele ei. 
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Din preocupare pentru sănătatea copiilor și perfecționarea profesională a asistenților 

medicali, Ordinul Asistenților Medicali Argeș a organizat webinarul ,,Împreună pentru o 

generație sănătoasă”.  

Evenimentul desfășurat sub acest titlu a 

ajuns la cea de a opta ediție, iar organizatorii s-

au întâlnit, de această dată, cu asistenții 

medicali în mediul virtual din dorința de a 

păstra o tradiție cu dublu beneficiu privind 

educația medicală continuă a asistenților 

medicali argeșeni în folosul micilor pacienți.  

Încă de la începutul manifestării, Estera 

Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților 

Medicali Argeș, a pus accentul pe munca de 

echipă și pe ceea ce profesioniștii pot realiza 

atunci când ,,împreună” nu este doar un cuvânt, 

ci o stare de spirit. Au subscris acestei idei atât 

dr. Tudor Ionescu, manager Spitalul de 

Pediatrie Pitești, cât și Adela Silveanu, director 

de îngrijiri medicale la Spitalul de Pediatrie 

Pitești. 

Din colaborarea acestor două instituții importante, Ordinul Asistenților Medicali Argeș și 

Spitalul de Pediatrie Pitești, a rezultat o activitate ce a reunit, an de an, medici, asistenți medicali, 

profesori.  Cu toții au înțeles cât de util este să acționeze ,,Împreună pentru o generație sănătoasă” 

împărtășind participanților din experiența acumulată. 

Manifestarea din acest an, a cuprins proiecția unui film de prezentare a activității cadrelor 

medicale din Spitalul de Pediatrie Pitești, alocuțiuni ale invitaților pe marginea temei ,,Prevenție 

și educație pentru sănătate; factorii de risc comportamentali și moduri de prevenție a acestora”, 

precum și lucrări științifice pe diferite subiecte. 

Pe parcursul celor două ore au fost prezentate următoarele lucrări: Dr. Tudor Ionescu, 

manager Spitalul de Pediatrie Pitești –,,Utilizarea necorespunzătoare a serviciilor medicale 

dăunează grav sistemului de sănătate”; Dr. Cristina Iordache, Spitalul de Pediatrie Pitești – 

,,Automedicația și rezistența la antibiotice-prevenirea consumului excesiv” și ,,Dieta neadecvată, 

factor de risc pentru deteriorarea stării de sănătate”; Constanța Gherase, as. med. pr Spitalul de 

Pediatrie Pitești – ,,Repercursiuni medicale ale consumului de alcool”; Prof. CFM principal, 

terapeut Vojta Gigi Marta – ,,Activitatea fizică neadecvată la copiii supraponderali”; Carmen 

Lică, as. med. pr. Spitalul de Pediatrie Pitești – ,,Prevenirea consumului de droguri – stimulare a 

reducerii factorilor de risc comportamentali”; Neli Homeghiu, as. med. pr. Spitalul de Pediatrie 

Pitești –,,Prevenirea infecțiilor respiratorii”; Florica Stoica, as. med. pr. Spitalul de Pediatrie 

Pitești – ,,Violența-comportament asociat de risc pentru sănătate”. 

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI ARGEȘ ȘI 

SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI - ,,ÎMPREUNĂ 

PENTRU O GENERAȘIE     SĂNĂTOASĂ”  
 

EVENIMENT 

ÎMPREUNĂ 

PENTRU O 

GENERAȚIE 

SĂNĂTOASĂ 
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Adela Silveanu, director de îngrijiri medicale în cadrul Spitalului de 

Pediatrie Pitești: ,,Ca întotdeauna sunt alături de colegii mei cărora le 

mulțumesc pentru promptitudine și implicare. Apreciez că educația pentru 

sănătate presupune în primul rând informare. Ea este un drept al omului, dar 

reprezintă și o obligație. Împreună, noi, ca profesioniști avem datoria de a 

face posibil acest drept”. 

Legat de acest eveniment, Neli 

Homeghiu, vicepreședinte OAMGMAMR 

Argeș, asistent medical cu peste patru decenii în cadrul Spitalului 

de Pediatrie Pitești, a mărturisit: ,,Fiecare ediție a acestui 

simpozion a pornit cu o emoție copleșitoare și s-a încheiat cu o 

satisfacție profesională pe măsură. Am invitat, an de an, specialiști 

din domeniul pediatriei care au transmis informații deosebit de 

valoroase. Este necesar să oferim, constant, informații care ne ajută 

să ne specializăm pe un anumit domeniu, să ne perfecționăm. 

Experiența, acumulată în cei patruzeci și cinci de ani de activitate, mă motivează pe de o parte să 

îi determin pe colegii asistenți medicali să răspundă provocărilor de a se perfecționa în domeniul 

acesta deosebit care este pediatria, iar pe de altă parte prin ceea ce facem să ne unim forțele 

pentru sănătatea celei mai tinere generații. Cum ne îngrijim de viitorul nostru așa îl vom avea, iar 

ei, cei mici, reprezintă viitorul”.  

Dr. Tudor Ionescu, manager Spitalul de Pediatrie 

Pitești: ,,Totul se face împreună. Este vorba de munca în 

echipă și în spital, dar și în fiecare salon. Am fost de 

acord de la bun început cu participarea la acest webinar 

deoarece numai prin educație medicală continuă și prin 

faptul că putem discuta împreună într-un cadru cât mai 

larg avem posibilitatea să găsim soluții și idei pe care să 

le putem pune în practică în sprijinul comunității. 

Sintagma ,,Împreună pentru o generație sănătoasă”  are o 

mare componentă de prevenție, iar aceasta trebuie să fie 

corectă și permisivă”. 

Pentru că webinarul a reprezentat o rampă de lansare a unor lucrări ce pot fi așezate pe o 

scală a informațiilor pediatrice imperios necesare, Estera Stămoiu, președinte al OAMGMAMR 

Argeș, a menționat: ,,Educația medicală continuă este 

o prioritate pentru echipa de conducere a Ordinului 

Asistenților Medicali Argeș. Doar pregătind 

permanent asistenții medicali ne asigurăm că putem 

oferi argeșenilor servicii medicale de calitate. Acest 

eveniment este o dovadă în plus a faptului că 

asistenții medicali au un potențial uriaș în domeniul 

educației pentru sănătatea populației, potențial care fi 

valorificat dincolo de oportunitățile noastre 

instituționale. ,,Împreună pentru o generație 

sănătoasă” nu este doar un eveniment devenit tradiție, ci reprezintă un motto al instituției pe care 

ni-l dorim manifestat la nivelul întregii comunități”.   

 

 

 



 

 
29 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       SILVIA ECATERINA LUNGU 

                                                                         Asistent Șef Secția II 

                                        Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung Muscel 

 

“Fără sănătate, viața nu este viață; este doar o stare de neliniște și suferință”                                                                                                                               

                                                                                                                              Francois Rabelais 

 

De peste un an am trecut cu toții prin vremuri pe care nu gândeam că le vom întâlni în 

viață. Pandemia ne-a dat peste cap dar ne-am repliat, cu forțe suficiente, cu mult curaj, multă 

răbdare și profesionalism. Am tratat pacienți covid care, dacă la început se speriau că ne vedeau 

îmbrăcate în combinezoane ulterior ne întrebau cum să ne recunoască pe stradă pentru că doreau 

să ne mulțumească și nu știau cum arătam. Ne emoționează și acum pacienții care pleacă fericiți 

că s-au făcut bine și care ne mărturisesc că pe lângă tratament, condiții excelente, înțelegere au 

simțit în toate și o parte din sufletul nostru pus acolo. 

Dar încetul cu încetul, mulțumită și vaccinării, cazurile de pacienți bolnavi covid s-au rărit 

și ne aplecam acum către pacienții cronici care așteptau și ei să poată veni la tratament în spitale. 

Văzându-i, am realizat că anumite boli nu stau pe loc și la unii pacienți au avansat. 

Am să vorbesc despre BPOC, pentru că această boala pune stăpânire pe bolnav lent, 

gradat și pe fondul unor obiceiuri nesănătoase la care e greu de renunțat, astfel încât din ce în ce 

mai multe persoane îi cad pradă. Acest lucru se datorează și proastei informări a populației asupra 

pericolului pe care îl prezintă BPOC precum și asupra cauzelor sale. 

Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC) este o cauză importantă de mortalitate și 

morbiditate, ale cărei efecte economice și sociale sunt în continuă creștere. OMS preconizează că 

BPOC va deveni a treia cauză de mortalitate globală, în prezent aceasta fiind răspunzătoare de 

peste trei milioane de decese anuale și de 40% din adresabilitatea către pneumologie. Se 

estimează că există peste 600 de milioane de pacienţi care suferă de BPOC în toată lumea.  

Evoluția naturală a BPOC este punctată de exacerbări frecvente, care determină implicații 

semnificative pe termen lung și scurt atât asupra pacientului, cât și a sistemului de sănătate. În 

prezent BPOC nu este depistată într-o măsură satisfăcătoare, iar majoritatea cazurilor sunt 

diagnosticate în stadii tardive, când opțiunile terapeutice sunt limitate. BPOC este și vă fi o 

provocare de sănătate la nivel mondial în următoarele decenii, pacienții având un risc crescut de 

moarte prematură atât prin boala în sine, cât și din cauza comorbiditatilor, ca: diabetul zaharat, 

bolile cardiovasculare sau depresia, ce adaugă o încărcătură negativa patologiei. 

Cunosc pacienți care acum mulți ani s-au adresat spitalului nostru pentru o banală tuse cu 

expectorație. Ulterior, continuând să vină la noi, ne povesteau că obosesc urcând scările și simt o 

greutate în spate și nu pot respira. Cu tristețe observam că sfaturile noastre despre fumat nu erau 

respectate și încetul cu încetul pacientul se obișnuia cu simptomele și nu observa că i se limita 

independența. Pacientul devenea “clientul nostru frecvent” și dacă trecea o perioadă mai mare de 

timp și nu apărea la internare ne întrebam dacă o să-l mai vedem… 

         BPOC – BOALA INSIDIOASĂ 

 

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE 
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           BPOC este o boala respiratorie cronică ce se manifesta prin îngustarea progresivă și 

ireversibilă a bronhiilor și distrugeri ale pereților alveolelor pulmonare și se însoțește de o 

scădere progresivă a capacității respiratorii. Este compusă în principal din două afecțiuni conexe: 

bronșita cronică și emfizemul. Fiecare dintre cele două boli este caracterizată prin obstrucția 

cronică a fluxului de aer prin căile respiratorii și la ieșirea aerului din plămâni, care duc la 

schimbări structurale în țesutul pulmonar și în vasele de sânge. Astfel boala contribuie la scăderea 

nivelului de oxigen în sânge, crește nivelul de dioxid de carbon și apariția respirației dificile. 

 

Cauze 

        Cea mai frecventă cauza a afecțiunii este fumatul. În majoritatea cazurilor, BPOC apare la 

fumători, după vârstă de 40 de ani. Nu toți fumătorii fac BPOC, dar s-a constatat că o proporție 

de 10-15% dintre ei care au probabil o predispoziție încă neprecizată, reacționează exagerat la 

fum de țigară.  

Rezultatul este o inflamație cronică a bronhiilor și plămânilor care se soldează cu 

îngustarea progresivă a bronhiilor și distrugeri ale pereților alveolelor pulmonare (emfizem). În 

afara de fumat, alte cauze mai pot fi: lucrul în mediul toxic (pulberi, vapori), poluarea 

atmosferică, poluarea aerului de interior provenit de la combustibilul folosit (cărbuni, lemne), de 

fumatul pasiv (la nefumatori care respiră fumul altora) sau infecții respiratorii în prima copilărie 

care se asociază cu reducerea funcției pulmonare și creșterea simtomelor respiratorii la 

maturitate. 

Simptome 

Simptomele BPOC nu 

apar decât atunci când 

leziunile pulmonare sunt 

semnificative, iar acestea 

se înrăutățesc în timp, mai 

ales dacă expunerea la 

tutun continuă. Un 

diagnostic clinic de 

BPOC ar trebui avut în 

vedere la orice pacient cu: 

dispnee, tuse cronică cu 

sau fără spută și cu un istoric de expunere la factori de risc. În bronșita cronică, simptomul 

predominant este tusea zilnică, de obicei productivă, cel puțin trei luni pe an, doi ani consecutiv. 

Printre alte simptome enumeram: 

    •    Dispnee, în special în timpul activității fizice. 

    •    Wheezing. 

    •    Constricție toracică. 

    •    Cianoza periorală sau la nivelul patului unghial. 

    •    Astenie, fatigabilitate. 

    •    Scădere ponderală (în faze avansate). 

    •    Istoric de expunere la factori de risc: fumat, prafuri, chimicale, însă și fumul rezultat din 

încălzirea cu lemne. 

 

În diagnosticul pozitiv al BPOC, spirometria (măsurarea capacității respiratorii) este 

esențială. Raportul VEMS/CVF ( volumul expirator maxim în prima secundă/ capacitatea vitala 

forțată) să fie sub 0,7, raport menținut fix și post- bronhodilatare. Diagnosticul diferențial se face 
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în principal cu astmul bronșic, unde observăm reversibilitatea obstrucției după administrarea 

bronhodilatatoarelor. 

Severitatea BPOC este clasificată în patru stadii, în funcție de valoarea procentuală a VEMS,  

conform GOLD (Global Inițiative for Chronic Obstructive Lung Disease) iar pacienții vor fi, de 

asemenea încadrați într-o clasă de risc, în funcție de numărul de exacerbări sau spitalizări.  

Evaluarea se realizează la interval de 3-6-12 luni, în funcție de severitatea patologiei. La fiecare 

vizită se evaluează în primul rând statusul de fumător (nefumător, fost fumător sau fumător 

activ), precum și gradul de expunere, măsurat în pachete/ an.  

De asemenea se evaluează și gradul de dispnee (test de mers 6 minute), simptomele asociate 

și apariția complicațiilor (insuficiență respiratorie cronică, cord pulmonar cronic, poliglobulie). 

Este necesară notarea frecvenței exacerbărilor și a internărilor în spital, precum și funcția 

ventilatorie prin spirometrie. Aceasta se va realiza anual pentru pacienții cu BPOC ușor și 

moderat și la 3-6 luni pentru cei cu BPOC sever și foarte sever. 

 

 

Tratamentul 

“Înainte de a 

vindeca pe cineva, 

întreabă-l daca 

este pregătit să 

renunțe la ceea ce 

l-a îmbolnăvit”  - 

Hipocrate 

 

Deși boala poate fi 

ținută sub control, 

momentan nu 

exista tratament 

care să vindece pacienții de această afecțiune. Odată constituită, această boală nu mai dă înapoi, 

tratamentul nu face decât să stopeze declinul parametrilor spirometrici (VEMS) și să amelioreze 

dispneea de efort resimțită de pacient. 

Prima măsură de tratament este oprirea fumatului care îi va aduce beneficii directe 

pacientului. Ca tratament medicamentos, la acești pacienți dispunem de următoarele 

medicamente: 

    •    Bronhodilatatoare cu durată scurtă de acțiune (BADSA): beta 2-agonist (salbutamol, 

fenoterol) sau anticolinergic (bromura de ipratropium), administrate fie individual, fie în 

combinație: sunt administrate la nevoie pentru ameliorarea simptomelor; 

    •     Bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune (BADLA): beta 2-agonist (salmeterol, 

ormoterol), anticolinergic (tiotropium) sau teofilina; 

    •    Glucocorticoizi inhalatori, rezervate pacienților cu VEMS< 50% și a exacerbărilor 

frecvente. Combinația cu un bronhodilatator cu acțiune lungă reprezintă o opțiune la pacienții cu 

BPOC moderat/sever, cu răspuns slab la tratamentul standard; Utilizarea corectă a spray-ului este 

foarte importantă în evoluția pozitivă a bolii. 

    •    Oxigenoterapia de lungă durată: se recomandă la pacienții cu SaO2 sub 88%, în 

stadiul IV de BPOC, la pacienții cu policitemie (Ht>55%), insuficiență cardiacă congestivă sau în 

caz de insuficiență respiratorie cronică, hipertensiune pulmonară, pentru o durată de minim 

15h/zi; 
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    •    Vaccinarea antigripală anuală este recomandată tuturor pacienților cu BPOC, iar 

vaccinarea antipneumococică se recomandă în cazurile severe cu VEMS<40% sau la pacienții 

vârstnici>65 ani. 

    •    Antibioticele, mucoliticele, antitusivele sau stimulentele respiratorii nu sunt 

recomandate în tratamentul de fond al BPOC. 

Complicațiile BPOC 
Complicațiile BPOC sunt la fel de periculoase ca bola în sine. Ca orice inflamație cronică, 

această boală are unele efecte negative asupra sistemelor organismului și duce la o serie de 

consecințe cum ar fi: pneumonie, insuficiență respiratorie, creșterea presiunii în artera pulmonară 

(poate duce la moartea pacientului), boli coronariene (CHD), apariția pe pereții vaselor de sânge 

ale plăcilor aterosclerotice și formarea cheagurilor de sânge, inimă pulmonară- expansiunea 

ventriculului drept al inimii, aritmie. 

 

Speranța de viață 

 Cu BPOC speranța de viață depinde în 

totalitate dacă severitatea bolii este corect 

determinată și dacă tratamentul este început în 

timp util.  

La începutul dezvoltării acestei boli 

insidioase, prognosticul vindecării complete este 

foarte favorabil: exista posibilitatea de a-și lua 

rămas bun de la ea și de a trăi pe deplin. Dar nu 

toți pacienții merg la medic plângându-se de o 

tuse umedă (tusea fumătorului). 

Dacă nu exista îngrijiri medicale adecvate, atunci 

prognosticul evoluției bolii este dezamăgitor: 

boala va progresa doar, aceasta va duce cu 

siguranță pacientul la dizabilități.  

Dar, datorită tratamentului adecvat, se poate 

realiza stabilizarea cursului bolii. Astfel oamenii pot trăi o viață lungă. 

Un stil de viață sănătos, o alimentație adecvată, mișcare fizică, exerciții respiratorii vor 

ajuta la asigurarea unui prognostic pozitiv în vindecarea (stoparea evoluției) bolii. 

Ca asistenți medicali avem, pe lângă rolul nostru în administrarea tratamentului prescris 

de medic și datoria să tragem un semnal de alarmă tuturor pacienților în legătură cu efectele 

devastatoare ale fumatului asupra organismului uman.  

Educația pacientului ajută la îmbunătățirea modului de înțelegere a bolii și a abilității de a 

se împăca cu boala. Trebuie să-i furnizăm pacientului informații și sfaturi pentru evitarea 

factorilor de risc, să-l instruim în administrarea inhalatorie a medicamentelor și să-l avertizăm 

în legătură cu exacerbările bolii.  

În același timp este important să implicăm și familia pacientului în gestionarea acestei 

boli când acesta se află la domiciliu. 

În fiecare an, în data de 16 noiembrie, în lume, este marcată Ziua Mondială de 

Combatere a Bolii Pulmonare Obstructive Cronice. 

 

Bibliografie: 

- Societatea Română de Pneumologie- BPOC. 

- Editorial Group; Medichub Media- BPOC- 5 etape importante în diagnostic și tratament. 
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                                                    CONSTANȚA GHERASE 

                                                 Asistent Șef  Secția Pediatrie I 

                                                                  Spitalul de Pediatrie Pitești 

  

 

Consumul de alcool este identificat ca factor major de risc pentru boală, dizabilități și 

deces, așa cum reiese din toate evaluările comparative ale riscurilor de boală realizate de 

Organizația Mondială a Sănătății. 

      Efectul nociv al acoolului este în general proporțional cu cantitatea și modelul de consum, 

cele mai grave consecințe fiind asociate cu consumul de peste 40 gr. alcool pur/zi la bărbați și 

20gr. de alcool pur/zi la femei. 

      În prezent se consideră că modelul consumului de 

alcool este un continuum de la consumul nepericulos 

pentru sănătate până la un consum sever cu 

dependență și alte consecințe grave asupra sănătății 

fizice.  Consumul de alcool, chiar și în cantități 

moderate crește riscul de îmbolnăviri, iar în unele 

cazuri apar efecte mai complicate. Alcoolismul are 

efecte asupra persoanei în cauză cât și asupra celor din 

jur.  

Aceste efecte țin de sfera psihologică, dar există și 

efecte fizice. 

 I. Efecte pozitive ale consumului de alcool: 

1. efecte psihice: senzații plăcute, plăcere, dezinhibiții, 

euforie, senzație subiectivă de bine, somn; 

 2. efecte sociale: socializare, sărbători. 

 II. Efecte negative ale consumului de alcool: 

1. neuropsihice: depresie, anxietate, tulburări induse de alcool, demență, epilepsie, schizofrenie; 

2. fizice: tulburări reproductive, osoase și cardiovasculare, afecțiuni gastrointestinale, vătămări 

intenționate și neintenționate, boli infecțioase, cancer; 

3. sociale: multiple daune asupra altora, conflicte, izolare, violență; 

4. profesionale: absenteism, șomaj, invaliditate; 

5. familiale: probleme familiale, violența domestică, divorț; 

6.  legale: condusul sub influența alcoolului, distrugeri, deranjare liniște și ordine;  

7. asupra altora:  violența,  crima,  vătămări, accidente de muncă, accidente la volan, distrugeri, 

condiții neonatale. 

             Un alt efect neplăcut, periculos atât pentru persoană cât și ceilalți, este violența și 

agresivitatea. Sub influența consumului de alcool poți interpreta greșit o remarcă sau un gest ceea 

ce poate duce la comportamente agresive și violență. 

Cele mai frevente complicații determinate de consumul de alcool sunt: 

REPERCUSIUNILE CONSUMULUI DE ALCOOL LA 

COPII ȘI TINERI 
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•    gastritele toxice 

•    ulcerele 

•    pancreatita 

•    diabetul zaharat 

•    polinevrita periferică 

•    convulsiile 

•    accidentele vasculare cerebrale și 

miocardice. 

            Prin urmare, părinții sunt factorii 

cei mai influenți din viața copilului, 

întrucât sunt în poziția de a-i modela 

comportamentul și personalitatea de la 

cea mai fragedă vârstă. La copii, riscul să 

dezvolte  o dependență de alcool este de 4-5 ori mai mare decât la adult. 

          La vârsta de 3-4 ani, când copii au tendința de a imita acțiunile adulților, ca părinte trebuie 

să fii un bun exemplu pentru  ei. 

          Între 4 și 7 ani, copii sunt interesați de modul în care funcționează corpul lor, deci este 

momentul pentru dicuțiile despre cum să-și mențină corpul sănătos și cum să evite substanțele 

care le pot face rău. 

           Iar între 8 și 11 ani se pot purta discuții deschise despre alcool și consecințele acestuia. 

          Până la vârsta adolescenței copilul ar trebui să știe care sunt riscurile consumului de alcool 

și influența negativă a anturajului ce consumă alcool și substanțe nocive. 

Lupta împotriva consumului de alcool la adolescenți trebuie continuată și în școli de către cadrele 

didactice și persoane autorizate. 

              Datorită numărului mare de persoane dependente de alcool, în județul Argeș, în anul 

2008, s-a înființat Grupul Alcoolicilor Anonimi. Cei care frecventează acest grup au vârsta 

cuprinsă între 35 și 54 de ani. Aceștia au aflat de existența  grupului de la alte persoane care au 

trecut prin aceiași situație. În cadrul acestui grup au 

beneficiat de suport și terapie pentru renunțarea nesilită a 

consumului de alcool trecând de această etapă a vieții cu 

BRIO. 

În România, în contextul unui număr foarte mare 

de consumatori de alcool atât în rândul femeilor (55% 

dintre care 31% consumatori în mod excesiv) cât și al 

bărbaților (80% dintre care 67% consumatori în mod 

excesiv) s-a luat măsura implementării unor campanii de 

informare pe această temă. 

Astfel, Direcția de Sănătate Publică Argeș a  

desfășurat pe toată perioada lunii iunie 2021 o  campanie 

de informare-educare-conștientizare cu tema ,,Consumul 

de băuturi alcoolice îți afectează sănătatea! Nu merită să riști! Informează-te!”. Luna iunie a 

devenit luna națională a informării despre efectele consumului de alcool  pentru a contribui la 

formarea unor valori și atitudini pozitive față de stilul de viață sănătos și la stimularea 

schimbărilor pozitive în comportamentul legat de alcool. 

Campania a fost finanțată de către Ministerul Sănătății prin Programul Național de 

Evaluare și Promovare a Sănătății, iar suportul metodologic al campaniei a fost asigurat de 

Institutul Național de Sănătate Publică.  
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CAMELIA DEACONU  

                    Asistent Șef Secția I  

Spitalul de Psihiatrie       

„SF. MARIA” VEDEA 

 

 

 

În fiecare an, la data de 26 Iunie este marcată Ziua Internațională împotriva Consumului 

și Traficului Ilicit de Droguri. La nivel național și internațional sunt în desfășurare numeroase 

campanii care au ca scop prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. Anul 

acesta, evenimentele s-au desfășurat sloganul ,,PUNE PREȚ PE INFORMAȚIE, NU PE 

TENTAȚIE!” 
         Drogurile sunt substanţe solide, lichide sau gazoase, care odată absorbite de organism 

perturbă una sau mai multe funcţii importante, de cele mai multe ori iremediabil, şi care 

influenţează negativ starea de sănătate, sentimentele şi percepţia. Consumul abuziv al unei astfel 

de substanţe poate provoca mai multe tipuri de tulburări: 

1. Fizice, atunci când, ca urmare a gradului lor de toxicitate, dăunează organismului persoanei 

care le consumă. Ex: consumul regulat de tutun poate cauza bronşite cornice. 

2. Psihologice, atunci când au un efect negativ asupra echilibrului personal, psihologic sau de 

adaptare socială. Ex: cazul cuplurilor conflictuale din cauza abuzului de alcool. 

 Dependenţa de droguri - reprezintă nevoia continuă şi imperioasă de administrare a drogului 

pentru a produce anumite senzaţii dorite sau pentru a împiedica instalarea unor efecte dureroase 

atunci când nu mai este luat. 

Neadministrarea regulată a drogului 

este asociată cu o stare de rău 

general.  

Toleranța - reprezintă proprietatea 

organismului uman de a se adapta la 

substanţe străine administrate – 

droguri, medicamente, alcool; apare 

astfel tendinţa de a lua doze cât mai 

mari pentru a obţine aceleaşi efecte. 

Sevrajul - desemnează totalitatea 

simptomelor fizice şi psihice care 

apar atunci când persoană este 

privată de substanţa de care a devenit dependentă. 

 

SEMNALELE CONSUMATORILOR DE DROGURI 

 

Consumatorii de droguri sunt ușor de recunoscut prin anumite semne specifice, de aceea ne-am 

propus sã vã prezentãm semnele și simptomele prin care sunt cunoscuți aceștia. 

Când tocmai a consumat cocaină se poate observa: 

» Are pupile dilatate, este foarte comunicativ;  

DROGURILE – CAPCANA FATALĂ  A VIEȚII 
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» Are o atitudine superioară 

» Are ochii injectați, lãcrimoși cu pupile dilatate și nasul care curge în permanență; 

» Poți gãsi asupra lui pliculețe cu pudrã albã cristalinã, cu gust amar, are miros slab de benzinã. 

Consumul în doze mari și repetate frecvent duce la anxietate, iritabilitate, paranoia, somn agitat și 

neodihnitor. Toate aceste simptome sunt asociate cu lipsa poftei de mâncare. Din acest motiv, 

consumatorii de Cocainã și Crack sunt subponderali, încercãnați și suferã de o stare de obosealã 

cronicã. Consumul frecvent de Cocainã crește riscul apariției infarctelor miocardice și a 

accidentelor vasculare cerebrale. 

Când tocmai a consumat heroină, se poate observa: 

 » Are pupile contractate cum sunt 

"acele de gãmãlie" 

» Are pielea palidã; 

» Nu mai mãnâncã 

» Fumeazã foarte mult; 

» E detașat, indiferent fațã de cei din 

jur;  

» Prin preajmã poți gãsi un adevãrat 

arsenal (pliculețe cu pudrã albã, 

galbenã sau maro cu gust amar, pipe, 

ace, seringi, folie de aluminiu, 

brichete, lingurițe, fiole cu apã 

distilatã, helas sau sare de lãmâie etc);  

» Are miros specific de oțet. 

Riscul consumului regulat sau în cantitate mare constã în apariția tulburãrilor respiratorii și a 

constipației cronice, iar la femei apare menstruația neregulatã. 

Din punct de vedere psihic pot apãrea: anxietate, schimbãri ale stãrii de spirit, paranoia și 

pierderea poftei de mâncare. 

Toate acestea acumulate, în timp, duc la scãderea greutãții corporale și a rezistenței naturale la 

îmbolnãviri. 

 

Când tocmai a fumat marijuana, se poate observa: 
» Are ochii foarte roșii, are pupilele mãrite;  

» Este amețit și merge mai nesigur;  

» Are atitudini de prostuț și râde fãrã motiv;  

» Nu prea își amintește ceea ce tocmai s-a întâmplat;  

» Mãnâncã mai tot timpul, în special dulciuri;  

» Atunci când efectul scade, dupã câteva ore, îl apucã un somn irezistibil;  

» Poți gãsi în preajma lui pipe, hârtii pentru țigarete, haine cu miros de frunze arse, picãturi 

pentru ochi etc. 

 

Când tocmai a consumat amfetamine, se poate observa: 
» Are pupilele dilatate;  

» Are un comportament agresiv; 

» Este mai vorbăreț, confuz;  

» Nu mai mãnâncã;  

» Poți gãsi asupra lui tablete, capsule cu diferite înscrisuri și de diverse culori, pliculețe cu 

pulbere coloratã de la maroniu la alb. 

Dupã un timp are o stare de obosealã extremã, iritabilitate, depresie și insomnie gravã, scade mult 
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în greutate ca urmare a unei grave dereglãri a apetitului alimentar. Consumul cronic de 

amfetamine genereazã psihoze (care uneori se pot manifesta sub formă de halucinații sau iluzii). 

 

Se consideră că nu 

există o explicație 

unică pentru 

consumul de 

droguri. Semnele 

directe sunt puține, 

ceea ce face 

dificilă depistarea 

certă. 

Modul de viață se 

schimbă și se 

remarcă prin: 
» absenteism la 

școală sau în 

activitatea 

profesionalăscăder

ea randamentului 

(lipsa  

concentrării, 

pierderea memoriei)  

» modificări bruște de dispoziție fizică (oboseală, somnolență excesivă) și afectivă 

» halucinații 

» irascibilitate, agresiune 

» dezinteres pentru hobby-uri, pentru muncă, pentru prieteni mai vechi 

» minciună (împrumuturi nejustificate, întoarceri nocturne acasă, prietenii dubioase) 

» sustragere de bani sau de obiecte din casă 

» pete sau semne de înțepături pe corp sau haine, un miros particular, înfățișare fizică precară 

» posesie de substanțe (sub formă de prafuri, tablete, capsule), seringi, ace.  

În mod obișnuit, în familie, cea mai mică bănuială declanşează reacţii, acuze exagerate și 

conflicte. 

 

Efectele consumului de droguri 

Consecinţele consumului de droguri sunt multiple: 

1. Cele de ordin medical se referă la următoarele afecţiuni: hepatită, tuberculoză, sifilis, afecţiuni 

cardio-respiratorii, tulburări endocrine, insuficienţă renală, infecţii şi afecţiuni ale pielii, 

complicaţii psihiatrice – iluzii, halucinaţii terifiante, percepţia alterată a timpului şi a distanţei, 

SIDA, supradoza poate avea efecte letale. 

2. Pe plan psihologic apar reacţii de: panică, anxietate, depresie, suspiciune și tendințe paranoice, 

agresivitate, labilitate emoţională, tulburări de comportament, înstrăinare de propria persoană şi 

afectarea imaginii de sine, modificări de personalitate care pot duce la suicid sau omor, scăderea 

performanţelor intelectuale. 

3. În sfera social, consumul de droguri are ca efecte: 

- deteriorarea progresivă a relaţiilor sociale, creşterea riscului de excludere socială; 

- diminuarea şanselor de reintegrare socială și profesională; 

- suferința familiei şi a adevăraţilor prieteni, dezinteres în relaţionarea cu ceilalţi; 
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- implicarea în activităţi infracţionale când se află sub influenţa drogului sau pentru a-şi procura 

doza de stupefiante. 

 

Măsuri de prevenire a traficului şi consumului de droguri 

 » Nu ceda tentaţiei de a încerca drogurile – şi prima încercare comportă un risc. Ştiai că 

dependenţa se poate instala de la prima doză de drog? 

» Fii foarte atent la alegerea cercului 

de prieteni şi nu ezita să schimbi 

anturajul atunci când constaţi că are 

preocupări (pre-) delincvente 

(consum de alcool, droguri, 

absenteism şi abandon şcolar). 

» Unele propuneri venite din partea 

prietenilor s-ar putea să aibă caracter 

imoral sau ilicit. Dovedeşti că eşti 

responsabil şi ai o personalitate 

puternică dacă ai puterea să spui NU 

acestor propuneri. Învăţă să fii tu 

însuţi, chiar dacă cei din jurul tău au 

alte opinii! 

» Informează-ţi prietenii şi cunoştinţele asupra consecinţelor consumului de droguri şi 

încearcă să-i determini să nu recurgă la astfel de substanţe, prezentându-le pericolele la 

care se expun. 

» Este posibil să ai unele probleme în familie, la şcoală sau în relaţia cu prietena/ 

prietenul; drogurile sau alcoolul nu reprezintă o soluţie, ci doar o problemă în plus. 

» Consumul de droguri te poate determina să comiţi infracţiuni pentru procurarea unei noi 

doze şi rişți să devii tu însuţi tâlhar, hoţ sau distribuitor. 

» Nu ezită să ceri sprijinul celor din jur (părinţi, prieteni, profesori, medici, psihologi, 

asistenţi sociali, poliţie ş.a.) pentru a scăpa de flagelul drogurilor! 

» Nu intră în reţeaua traficanţilor de droguri, oricâte avantaje ai obţine; gândeşte-te la 

implicaţiile finale ale tranzacţiilor ilicite cu stupefiante. 

» Contribuie şi tu la prevenirea, combaterea şi reducerea delincvenţei legate de droguri – 

fii sigur de confidenţialitatea informaţiilor. 

» În loc să consumi droguri poţi să faci sport, să mergi la un spectacol, să citeşți o carte, 

să asculţi muzică, să dansezi, să desenezi sau ... să te îndrăgosteşti! 
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                   MIHAELA OPREA  

       As.med.-Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești 
                                           Membru în Consiliul Județean al OAMGMAMR ARGEȘ 

 
 

Prețuind sănătatea, prețuiesti viața!! 

 
 
  Pandemia de Covid-19 a afectat întreaga 

lume și a zguduit din temelii întregul sistem 

sanitar. Covid-19 este o boală extrem de 

infecțioasă, care a dus la decesul multor persoane. 

Datorită contagiozității ridicate, sistemul medical 

a fost aruncat pe ”câmpul de luptă”, iar cadrele 

medicale ”scut” în fața ”inamicului necunoscut”.    

Lupta cu această boală generată de un virus 

necunoscut se vedea pierdută la început, dar 

profesionalismul, implicarea, devotamentul și 

curajul întregului corp medical au dus la apariția unor rezultate excepționale. 

 

II. ACORDAREA ÎNGRIJIRILOR BENEFICIARILOR CU ȘI FĂRĂ           

DIZABILITĂȚI DIN CENTRE REZIDENȚIALE ÎN VEDEREA PREVENIRII 

INFECȚIEI CU SARS-COV-2 

 

  

După cum știm, munca cu omul 

este grea, munca cu pacientul și mai grea, 

dar munca cu persoanele cu dizabilități este 

extrem de delicată. Cadrele medicale care 

acordă îngrijiri persoanelor cu nevoi 

speciale, pe lângă profesionalism, dau 

dovadă de blândețe și empatie, sunt 

”mame” pentru copiii din centre și ”fiice” 

pentru bătrânii acestora. 

Pentru acordarea unor îngrijiri de 

calitate și pentru ca beneficiarii să fie cât 

mai protejați, în lunile aprilie-mai ale 

ÎNGRIJIRILE DE SĂNĂTATE ÎN TIMPUL 

PANDEMIEI DE COVID 19 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https://www.gralmedical.ro/Ingrijirea-pacientilor-cu-cancer-in-timpul-pandemiei-COVID-19&psig=AOvVaw2V0_bOYVu8sXZw4V3fJcP2&ust=1623149264295000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCf9K-shfECFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.ro/url?sa=i&url=http://www.scumc.ro/educatie-medicala/&psig=AOvVaw2V0_bOYVu8sXZw4V3fJcP2&ust=1623149264295000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCf9K-shfECFQAAAAAdAAAAABAD
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anului pandemic 2020, întreaga echipă de personal de îngrijire a fost izolată la locul de muncă 

împreună cu beneficiarii. 

Cu toții am trăit ceva inedit, dar frumos, apropiindu-ne și mai mult unii de ceilalți într-un 

alt mod, trăind 24 din 24 de ore împreună, având posibilitatea să descoperim mai mult latura 

umană a fiecăruia dintre noi. 

 

III. REDUCEREA LA MINIM A EXPUNERII LA COVID-19 LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI 

LIMITAREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI 

 

Pentru a proteja beneficiarii atât personalul cât și ei, au fost testați PCR din 14 în 14 zile, 

conform Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, 

actualizată periodic. În cazul beneficiarilor confirmați cu SARS-Cov-2, forme ușoare și medii, s-

au creat spații și circuite, unde au fost monitorizați, tratați și supravegheați în permanență de 

întreaga echipă de profesioniști. 

 Deși puține, cazurile grave au fost 

transferate către spitalele cu secții COVID-19, 

unde s-a dispus de echipamente și resurse 

medicale adecvate. După care, beneficiarii au 

revenit în centre, iar asistenții medicali au 

continuat recuperarea și reabilitarea post 

COVID-19. 

Tot pentru reducerea la minim a 

expunerii la COVID-19 la locul de muncă, s-a 

procedat la: 

-purtarea corectă a echipamentului 

individual de protecție, conform normelor în vigoare; 

-curățarea, igienizarea și decontaminarea spațiilor comune și a suprafețelor de contact; 

-folosirea corectă a dezinfectanților; 

-colaborarea permanentă cu Direcția de Sănătate Publică; 

 
IV. VACCINAREA 

 

Este principalul instrument de prevenire a 

infecției cu Sars Cov-2. 

 Imunizarea prin vaccinare este cea mai 

bună cale de apărare de care dispunem pentru a 

lupta împotriva Covid-19. 

    Și aici, asistenții medicali au jucat un rol 

foarte important în informarea beneficiarilor 

despre rolul și importanța vaccinării, astfel 

încât ei să dispună de toate informațiile 

necesare exprimării acordului de vaccinare. 

    Eforturile nu au fost în zadar, informațiile au 

fost pe înțelesul beneficiarilor și rezultatul a 

reflectat proporția crescută a numărului de beneficiari vaccinați. 

    Pentru oferirea unor servicii de calitate beneficiarilor din centrele aflate în subordinea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, fiecare centru dispune de o echipă multidisciplinară 

de profesioniști care depun eforturi  pentru ca bătrânii, adulții și copiii din astfel de centre să beneficieze 

de un climat adecvat fiecărei categorii. 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24511026-medic-ati-spitalul-judetean-suceava-murit-dupa-imbolnavit-covid-19-avea-46-ani.htm&psig=AOvVaw3tx1ZkluL76HZUQYkfkaXW&ust=1623149774475000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDf962uhfECFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ro/url?sa=i&url=http://www.scumc.ro/educatie-medicala/&psig=AOvVaw2V0_bOYVu8sXZw4V3fJcP2&ust=1623149264295000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCf9K-shfECFQAAAAAdAAAAABAP
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                                                                                                      AURA RIZESCU  

     Asistent Șef Secția Ortopedie 

                                                                                   Spitalul Orășenesc MIOVENI 

Membru în Consiliul Județean al OAMGMAMR ARGEȘ 

 

Cu cât este mai mare obstacolul, cu atât mai multă glorie în depășirea acestuia” - Moliere 

  

De-a lungul timpului, profesia de asistent medical a trecut prin mai multe etape de 

evoluție, dar nimeni nu se gândea că într-o zi vom fi numiți “eroi în halate albe”. 

Pe plan mondial asistentul medical a urcat pe treptele eroismului prin devotament, 

profesionalism și empatia de care a dat dovada odată cu izbucnirea pandemiei de Covid 19. 

Debutul de boală respiratorie a fost în China, în orașul Wuhan pe 12 decembrie 2019, iar 
în România s-au confirmat primele cazuri de Covid 19 pe data de 26 februarie  și 7 martie 2020. 

O țară mică precum România, era acum parte din marele ansamblu de țări în care virusul 

se răspândea cu repeziciune. Încercând să gestioneze cu propriile resurse această criză sanitară, 

au fost evaluate rapid capacitatea de îngrijire a spitalelor, aparatura medicală, materialele 

sanitare, forța de muncă și posibilitatea de a crea spitale de campanie. 

Răspândirea cu repeziciune a virusului în Europa, numărul mare de infectați și decese, au 

condus la declararea zonei de către OMS ca fiind centrul pandemiei. Pe întreg Globul au apărut 

temeri legate de răspândirea și evoluția acestei boli, dată de un virus despre care nu se cunoșteau 

prea multe informații, chiar populația era ușor dezinformată prin media despre modul de apariție 

și consecințele bolii în sine. 

 Donațiile de material sanitare și aparatură venite din țări precum China sau Franța, au 

ușurat oarecum adaptarea cadrelor medicale la noile condiții de muncă ce presupuneau 

echipamente costisitoare și greu de suportat 

perioade mai mari de 4-6 ore de 

funcționalitate. 

În țările dezvoltate apariția tehnologiei 

a condus automat la simplificarea muncii de 

asistent medical și a personalului auxiliar. 

Robotii din saloanele paciențiilor, care fac o 

evaluare zilnică sunt folosiți cu succes pentru 

că eficientizează munca, reduce timpul de 

expunere al personalului medical și au 

capacitatea de a înregistra cu exactitate 

vulnerabilitățile și modificările apărute în 

evoluția medicală a pacientului. 

China, S.U.A, Norvegia, Franța, Italia, Marea Britanie, sunt câteva dintre țările care 

investesc în cercetare medicală, încercând să dezvolte o nouă viziune a îngrijirilor medicale, dar 

și a depistării precoce a unor metode de combatere rapidă a unor situații similar pandemiei Covid 

19. 

LECȚII DE VIAȚĂ PROFESIONALĂ ÎN 

CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID 19 
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Ca și până acum, o concluzie preliminară este prevenția ca fiind cea mai ieftină și cea mai 

răspândită metodă de îngrijire a populației. Pentru a evita situațiile apărute, ca urmare a instalării 

pandemiei, respectiv restricții  de mișcare, izolare în familie, instalarea carantinei, spitalizarea 

obligatorie, asistenții medicali trebuie să militeze pentru prevenție. Această metodă este eficientă, 

cu ajutorul vaccinării care poate reduce atât numărul contaminărilor, dar și al decedaților. 

U. E a semenat recent, un contract de 1,8 miliarde de doze BioNTech-Pfizer, necesare 

pentru perdioada 2021-2023. 

 

  

Comunicarea dintre 

cadrele medicale și pacienți cu 

privire la orice nelămurire în 

legătură cu vaccinul sau stare de 

boală trebuie să fie eficientizată 

prin colaborarea tuturor formelor 

de îngrijire medicală, începând 

cu personalul din medicina de 

familie, personalul din mediul 

spitalicesc și cel din recuperarea 

medicală. Pacientul trebuie 

ascultat și înțeles, iar asistentul 

medical, fiind cel care îi oferă cel 

mai mult timp îngrijirile medicale, devine cel mai important din viața sa la acel moment.  

Nu este ușor când vine vorba de viața pacienților și personalul medical trebuie să  

beneficieze de toate drepturile sale. Asistentul medical este eficient atunci când este odihnit și 

normat corespunzător activității pe care o desfășoară. 

            Momentan, în Europa, este un deficit de 6 

milioane de asistenți medicali, iar în următorii 10 ani, se 

vor pensiona 4 milioane. Se pune problema părăsirii 

sistemului de sănătate, din cauza puținelor investiții, 

slabei valorizări a asistenților medicali și a normării 

insuficiente, raportate la necesitățile sistemului. 

Guvernele lumii au conștientizat nevoile sistemelor de 

sănătate și s-a început o reevaluare a structurilor 

medicale, încercându-se identificarea problemelor și 

rezolvarea lor în timp cât mai scurt.  

Reprezentanții breslei profesionale din întreaga 

Europă au fost de acord că asistenții medicali reprezintă 

forța, vitalitatea și performanța unui sistem de sănătate 

competent pentru a face față unei situații pandemice. 

           Am fost și voi rămâne mândră de profesia de 

asistent medical, pe care alături de colegii mei o voi 

respecta și o voi practica atât cât forțele proprii mă vor ajuta, indiferent unde mă voi afla. 
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                                                                           IONELA NICOLETA PRODAN 

As. med. Spitalul de Psihiatrie 

„SF. MARIA” VEDEA 

                                                                        Membru în Consiliul Județean al  

                                                                          OAMGMAMR ARGEȘ 

 

 

Viața tumultoasă pe care o trăim ne-a motivat să aducem, în fața dumneavoastră, dintr-o 

altă perspectivă, realitatea așa cum o percepem noi, dar îmbrăcată câte o dată într-o doză de 

optimism.      

Lucrarea de față se structurează în jurul aspectelor ce privesc tulburările psihice sub 

impactul bolii transmise de corona virus. 

Apariția bolii provocate de corona virus a generat stres, iar sănătatea mintală a fost 

afectată. Astfel medicina psihiatrică a căpătat o vizibilitate mai mare. Studiile au arătat că unu din 

trei pacienți covid se confruntă cu probleme de ordin psihic. Literatura de specialitate definește 

evenimentul stresant ca întâmplarea sau aspectul de viață ce determină la o persoană apariția unor 

reacții patologice, prin intensitate, modalitatea de manifestare, manifestare a simptomatologie și 

durata în timp. 

Astfel, putem afirma că noua boală a constituit evenimentul de viață stresant care a 

generat la un număr de indivizi tulburări psihice cum ar fi depresia, anxietatea sau stresul 

posttraumatic, care necesită tratament de specialitate. 

Bolnavul psihic este departe de a fi mereu ușor de înțeles, iar noua situație pandemică ne-

a obligat să luăm decizii rapide fără a greși. Am plecat de la principiul: ,,ți-e frică de ceea ce nu 

cunoști”, nu a fost doar o lecție de adaptare rapidă, ci un moment în care învățăm să ne agățăm de 

orice posibilitate de a readuce normalitatea. 

 În medicină se discută despre boli, iar în psihiatrie se discută de tulburări. Tulburarea 

mintală este privită ca o disfuncție semnificativă la nivelul gândirii, al afectivității și 

comportamentului unei 

persoane, această stare 

patologică afectând 

considerabil capacitatea 

persoanei de a relaționa cu 

alții și de a funcționa în 

viața de zi cu zi. 

Simptomele care apar pot 

varia, ca durată și 

intensitate, de la o persoană 

la alta, în funcție de tipul de 
tulburare și de trăsăturile de 

personalitate ale fiecăruia, 

precum și de momentul de 

 

COVID ȘI SĂNĂTATEA MINTALĂ 
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viață în care se află această persoană. Tulburările apar indiferent de sex, vârstă, cultură, 

naționalitate, religie, nivel de educație sau viață. 

Suportul psihologic al pacienților cu Covid 19 și al familiilor acestora în lupta cu 

pandemia, bazat pe nevoia fiecăruia, reprezintă o resursă importantă în menținerea stării de 

sănătate. 

Asistentul medical trebuie să înțeleagă că toate comportamentele bolnavului au un sens, 

iar intervenția acestuia trebuie să denote colaborare. Îngrijirea unei persoane cu tulburări psihice 

presupune să avem o atitudine empatică, caldă, să încercăm să securizăm subiectul și să se 

discute despre eveniment, despre 

consecințe și despre posibilitățile de 

trecere peste el. 

 Între două ființe umane care 

vin în contact, se stabilește 

întotdeauna un raport afectiv. Este 

util, de asemenea, ca profesionistul 

în sănătate mintală să aibă o relație 

de susținere și încurajare, din cauza 

lipsei conștiinței bolii, adică a 

nerealizării pierderii contactului cu 

realitatea. 

La sfârșitul luptei cu Covid 

19 începe lupta psihică, care 

demonstrează că acest inamic 

nevăzut atacă pe toate fronturile. 

Sănătatea mintală reprezintă 

un deziderat general, o minte sănătoasă într-un corp sănătos este țelul asistentului medical care 

îngrijește un bolnav cu tulburări psihice. 
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Cu avântul tinereții a ales, din prima, să profeseze în altă țară. Provocările nu 

înseamnă pentru ea piedici, ci adevărate rampe de lansare. Are curaj să viseze, se pregătește 

temeinic să își transforme visul în realitate, are viziune, știe ce vrea și, mai ales, știe să își 

croiască frumos drumul în viață, chiar dacă drumul său a purtat-o spre meleaguri străine. 

Se numește Oana Neamțu și a absolvit Școala Sanitară Postliceală la Pitești, dar a ales, 

încă din anii de școală, să profeseze ca asistent medical în Irlanda.   

Cu o educație completă a celor șapte ani de acasă, cu valori și principii care îi dezvăluie 

caracterul dintr-un singur schimb de cuvinte sau de mesaje, argeșeanca noastră culege 

roadele aprecierii în țara care o găzduiește de șase ani. 

Despre cum este să fii asistent medical în Irlanda aflați în rândurile de mai jos: 

 

 

Ce v-a determinat să vă alegeţi profesia de asistent medical? Ce înseamnă această profesie 

pentru dumneavoastră? 
Înainte de a alege profesia de asistent medical, am avut grijă de bunicul meu care, din cauza 

unor diverse boli, rămăsese imobilizat și am înțeles din această experiență că am în sânge dorința 

de a avea grijă de oameni. Profesia de asistent medical înseamnă nu numai a fi în preajma 

pacienților, ci și a lucra în echipă (medic, infirmier, manager etc). 

 

De ce ați luat decizia să plecați în străinătate, din ce motive? Cand si cum ați ales 

Irlanda? 
Întotdeauna mi-au plăcut provocările și am considerat, plecând în altă țară, că este una dintre 

provocările vieții. Am vrut să plec din România încă din școala postliceală. Când eram în anul 

trei, un fost coleg, care lucra atunci cu o agenție de recrutare, ne-a prezentat cum ar fi să lucrezi 

ca asistent medical în Anglia și Irlanda și cum e viața acolo. Am fost foarte încântată și am luat 

decizia de a pleca. 

 

Aveți aceeași 

încadrare profesională ca 

în țară? 
Da, am aceeași 

încadrare profesională ca 

și în România. Sunt 

asistent medical în cadrul 

unui azil. 

 

 

 

 

IRLANDA – VISUL ÎMPLINIT  AL UNUI ASISTENT 

MEDICAL ARGEȘEAN 
 

ASISTENT MEDICAL                        

PE MAPAMOND 
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V-au fost recunoscute acolo studiile din România sau a trebuit să faceți, suplimentar, alte 

studii? 

Eu am venit în Irlanda la sfârșitul anului 2015 și mi-au fost recunoscute studiile, am așteptat 

câteva luni până am obținut PIN-ul pentru a putea lucra ca asistent medical aici.  În momentul de 

față, pentru a lucra în Irlanda iți trebuie un examen de limba engleză recunoscut de Ordinul 

Asistentilor Medicali de aici (NMBI se numește). 

 

A fost nevoie să susțineți un examen pentru a vă putea înscrie în organizația 

asistenților medicali din Irlanda? 

Nu a fost nevoie să susțin niciun examen când m-am înscris la NMBI, în anul 2015. Cum 

am spus mai sus, acum se cere un examen de engleză obligatoriu. 

 

Care este cuantumul cotizației pe care trebuie să o achitați acolo și ce oferă organizația 

profesională pentru asistenții medicali? 

Asistenții medicali înregistrați la NMBI au obligația de a achita o cotizație în cuantum de 100 

de euro pe an. Unul dintre beneficiile pe care NMBI le oferă este acela că au o mulțime de cursuri 

gratis, iar, acum, de când cu pandemia, cursurile sunt online. De aici iți dai seama că ei pun foarte 

mult accent pe dezvoltarea continuă profesională. 

 

Ce atitudine au asistenții medicali de acolo față de formarea profesională? Urmează 

cursurile din obligație sau din dorința de a se perfecționa, de a deveni, cu adevărat, 

profesioniști? 

În Irlanda, sunt apreciate foarte mult cursurile făcute în domeniul în care profesezi, mă refer 

în general. Cu ajutorul acestor cursuri, poți să avansezi foarte mult în carieră. Ei pun foarte mult 

accent pe tema asta, de exemplu, nu poți să colectezi sânge fără să ai cursul respectiv făcut.  

Ce calităţi consideraţi că trebuie să aibă un asistent medical bun? 
Calitățile pe care trebuie să le aibă un asistent medical bun sunt numeroase, de la a practica 

tehnicile medicale corect până la a comunica viguroasă între asistent-pacient, asistent-echipă 

medicală. Părerea mea este că prima dintre caracteristicile unui bun asistent medical este empatia, 

fără ea nu poți să profesezi în domeniul acesta. 

 

Cum este atmosfera de lucru, atitudinea colegilor? Cum sunt priviți asistenții medicali 

români acolo? 

Am lucrat atât cu colegi irlandezi, cât și cu alte naționaliăți, printre care și români, dar 

irlandezii mereu mi s-au părut oameni foarte prietenoși și glumeți, dar acum, normal fiecare om 

este diferit.  

Asistenții medicali, de orice naționalitate, nu numai români, sunt priviți foarte bine de 

irlandezi atâta timp cât iși fac profesia cum trebuie. Am lucrat, acum ceva timp, într-un spital 

privat și acolo am fost înconjurată numai de colegi irlandezi și vreau să vă spun că m-au ajutat 

foarte mult când am avut nevoie. De asemenea, mai făceau câte o glumă-două să mă destindă. 

 

Cum a traversat Irlanda pandemia de Covid 19? Cum a fost acolo în toată această 

perioada de pandemie si ce măsuri s-au luat? 

Pandemia în Irlanda a fost una foarte grea din toate punctele de vedere, mai ales în primul 

val de anul trecut. Am avut foarte multe ture în azilul unde lucrez și acum, ne-am confruntat cu 

lipsa de personal, muncă foarte multă și la sfârșit de zi eram foarte obosită.  
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Toți pacienții noștri au fost infectați cu virusul Covid, am avut zone împărțite în toată 

unitatea, cu cei negativi, pozitivi sau suspecți. A fost cu adevărat dificil, dar am trecut cu bine 

peste toată această pandemie.  

 

Ce diferenţe aţi sesizat între sistemul de sănătate 

irlandez şi cel din România? 
Diferențele pe care le-am sesizat între sistemul de 

sănătate irlandez și românesc sunt uriașe.  

Am observat că irlandezii sunt foarte relaxați în 

activitatea pe care o fac, nu se stresează așa de mult și sunt 

foarte uniți, în echipă.  

Sistemul de sănătate din Irlanda se bazează mult pe 

asigurări medicale private, trebuie să ai un venit foarte mic, 

pentru ca să iți ofere cardul medical.  

Am fost voluntar la Ambulanță când eram în anul trei în 

postliceală și am văzut cozile de la Urgențe, dar credeți-mă că 

aici este și mai dificil. Medicii din Irlanda par că le e frica să 

prescrie medicație mai puternică pentru durere, de cele mai 

multe ori îți oferă numai paracetamol.  

 

Puteți să avansați în funcție? Ce vă doriți profesional? 

Eu sunt asistent medical principal în azilul unde lucrez 

acum. M-am înscris la câteva cursuri și îmi doresc să ajung 

asistent șef. 

 

Sunteți puntea de legatură dintre medic și pacient. Cum vedeți dumneavoastră această 

echipă acolo, în Irlanda, în comparație cu cea din România? 

Da, un lucru pe care l-am apreciat foarte mult în sistemul medical din Irlanda este acela că 

echipa (medic, asistent, infirmier etc) se bazează foarte mult pe comunicare, chiar și un lucru 

nesemnificativ se spune. Ne place să comunicăm și cred că este o diferență majoră între cele două 

sisteme de sănătate și din punctul acesta de vedere.  

 

Luati în calcul să vă întoarceți acasă, în țară, la un moment dat? Mai ales, acum, că s-

au îmbunătățit condițiile?  

Nu am de gând să mă întorc în România, poate în viitor, dar momentan sunt foarte bine 

aici din toate punctele de vedere. 

  

Ce programe din sistemul de sănătate irlandez ați aplica în România dacă v-ați întoarce 

acasă și ați avea o funcție de decizie? Ce ați apreciat acolo și credeți că ar fi bine de aplicat și 

la noi? 

Personal, aș pune accent pe dezvoltarea profesională, și prin oferirea de cursuri gratuite 

pentru toți asistenții medicali. De asemenea, ca angajator aș încuraja și susține asistenții medicali, 

în mod special pe aceia care au voluntariat și s-au pregătit suplimentar în domeniul ales. 
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Vine o vreme, a RECUNOȘTINȚEI, când sufletul și conștiința duc, împreună, către 

același om.  

Pentru echipa Ordinului Asistenților 

Medicali Filiala Argeș, la vremea 

RECUNOȘTINȚEI, gândul se îndreaptă către 

omul George Mihail MAN, Conferențiar 

Universitar Doctor la Departamentul  de 

Asistență Medicală și Kinetoterapie al Facultății 

de Științe, Educație Fizică și Informatică din 

cadrul Universității Pitești și medic șef la 

Serviciul de Anatomie Patologică din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență  Pitești. 

Sunt ani buni de când ne-am strâns 

mâinile într-o promisiune făcută pentru educația 

medicală de top a asistenților medicali argeșeni și, 

implicit, pentru sănătatea argeșenilor. 

Pe drumul anevoios al prevenției pentru 

sănătate și al perfecționării profesionale am fost 

provocați să ținem pasul cu excelența. Nu a 

existat nicio abatere de la cuvântul dat, nu a existat ,,Nu se poate!”, ,,Nu este timp! ”, ,,Nu sunt 

posibilități!”. A pornit totul cu entuziastul ,,Facem! ”. 

Fiecare campanie, fiecare simpozion a avut emoție, piedici uneori, dar, mai presus de 

orice, a avut determinare, a avut consistență, a avut profesionalism. 

Așa am descoperit un OM ale cărui vorbe sunt, întotdeauna, acoperite de fapte, un 

MEDIC preocupat constant de îmbunătățirea serviciilor de calitate oferite comunității, implicat la 

maximum în orice campanie de sănătate inițiată în scop de informare și de prevenție. 

Absolvent al Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

IAȘI, George Mihail Man a urcat fiecare treaptă a educației și perfecționării. A fost preparator 

universitar, asistent universitar, director adjunct al Colegiului Universitar de Asistenți Medicali, 

secretar științific al aceluiași colegiu, decan al Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică 

din cadrul Universității Pitești. Are un master în sănătate publică și managementul serviciilor de 

sănătate, iar din anul 2008 este doctor în medicină specialitatea anatomie patologică. 

Este membru al mai multor organizații profesionale și științifice: secretar Asociația 

Medicală Română Filiala Argeș, membru al European Society of Pathology, membru al Diviziei 

Române a Academiei Internaționale de Patologie, membru al Societății Române de Citologie 

Clinică. 

Conf. univ. dr. GEORGE MIHAIL MAN –DECANUL 

CAMPANIILOR DE SUCCES PENTRU SĂNĂTATE 

 

PAGINA 

RECUNOȘTINȚEI 
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Pentru Ordinul Asistenților Medicali Filiala 

Argeș, conf. univ. dr. George Mihail Man este parte 

din echipa campaniilor de sănătate susținute în diferite 

localități ale județului Argeș, parte din fiecare proiect 

menit să ducă la îmbunătățirea stării de sănătate a 

comunității și la oferirea unor servicii medicale de 

înaltă calitate. 

Pentru viitorii asistenți medicali, cei aflați 

acum în sălile de curs, este exemplu de urmat, este 

profesorul care dă o notă de personalitate teoriei 

pentru a fi mult mai bine asimilată, este susținătorul de 

nădejde al fiecărei generații de studenți pe care o 

pregătește pentru viitoarea profesie. 

Pentru toate acestea, gândul nostru de recunoștință, de 

aleasă prețuire și meritatul ,,MULȚUMESC!” se 

îndreaptă, în mod absolut firesc, către domnul conferențiar universitar doctor George Mihail 

Man. 

 

Cu RECUNOȘTINȚĂ, 

Consiliul Județean al Ordinului Asistenților Medicali Filiala Argeș 

Președinte Estera STĂMOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Angelica Butnaru 

                               Asistent Șef  Serviciul de  Ambulanță Județean Argeș 

 

 

Viața are prioritate! Întotdeauna. Și atunci când viața oricărei persoane este în pericol 

gestul salvator este acela de a cere ajutor de specialitate prin intermediul serviciului medical de 

urgență. A apela telefonic  numărul 112 este însă un gest de mare responsabilitate.  

Suni doar atunci când este o urgență! Suni și spui, clar și concis, de ce ai sunat. 

Răspunzi corect la toate întrebările operatorului de serviciu. 

AMBULANȚA NU ESTE TAXI! Ambulanța este serviciul medical specializat în acordarea 

primului ajutor pentru acele persoane a căror viață este în pericol. 

Pentru că ne dorim ca în PAGINA PACIENTULUI argeșenii să găsească informații utile 

oferite de specialiști în domeniul medical, am apelat, de această dată, la sprijinul doamnei 

        CÂND  SUNĂM LA AMBULANȚĂ? 

PAGINA 

PACIENTULUI 
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Angelica Butnaru, asistent șef Serviciul de Ambulanță Argeș, pentru a ne spune exact care este 

rolul Serviciului de Ambulanță și când se impune să solicităm ajutor de specialitate. Iată ce am 

aflat: 

 

,,Atunci când viața unei 

persoane este în pericol din cauza unei 

urgențe medicale, este important să se 

apeleze la un ajutor calificat, iar acest 

lucru se face sunând la 112. 

Exemple de  urgențe medicale 

pentru care e necesar să chemăm 

Ambulanța: 

- pierderea stării de conștiență ; 

- respirație cu  dificultate ;  

- dureri puternice, ascuțite în piept ; 

- vorbire cu  dificultate ,amorțeli ale 

membrelor sau imposibilitatea de a le 

misca, dureri bruște și  intense ale 
capului ; 

- dureri abdominale mari apărute 

brusc ; 

- sângerări abundente  ; 

- deshidratare puternică apărută în urma vărsăturilor sau diareei severe, în special la copii ; 

 - cădere brusca de la propriul nivel sau de la înăltime ; 

 - arsuri severe ; 

- reacții alergice grave însoțite de  dificultate la respirație ; 

- mușcatură de  șarpe ;  

- în cazul diabeticilor, simptome de  hipoglicemie: palpitații, slăbiciune generală, tremur, 

transpirație,  amețeli, comportament neobișnuit, inconștiență ; 

- electrocuție ; 

- accidente grave ; 

- traumatisme severe ; 

- hipotermie. 

Serviciul Judeţean de Ambulanţă 

Argeş asigură asistenţa medicală de 

urgenţă prespitalicească pe teritoriul 

judeţului Argeş cu promptitudine şi 

profesionalism indiferent de starea vremii 

sau condiţiile de teren, pentru a salva 

vieţile oamenilor şi a oferi ajutor medical 

calificat. De asemenea, efectuează 

transport medical asistat și transport 

sanitar neasistat. 

 

http://www.romedic.ro/arsurile
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În funcție de gravitatea cazului și de disponibilități,asistența medicală și transportul 

medical asistat sunt asigurate de  echipaje care au în componență medic,asistent medical și 

ambulanțier sau echipaje cu asistent medical și ambulanțier.Timpii de așteptare de la momentul 

apelului până la sosirea ambulanței pot să difere în funcție de motivul solicitării,de distanța până 

la locul intervenției și de 

disponibilitatea echipajelor 

aflate în teren.În 

majoritatea cazurilor 

,timpul de ajungere la 

solicitare în mediul urban 

este de până la 15 

minute,iar în mediul rural 

de 20-30 de minute. 

Toate autosanitarele 

au în dotare echipamente și 

aparatură medicală: 

defibrilator,aspirator de secreții,injectomat , și în fiecare tură există cel puțin o autosanitară care 

are în dotare și ventilator .Toate acestea vin în sprijinul  personalului medical și auxiliar care 

intervine pentru a salva viețile oamenilor.  

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş dispune de Staţia centrală Piteşti şi de un numar 

de opt substaţii amplasate în urban : Câmpulung, Costeşti, Curtea de 

Argeş, Mioveni, Topoloveni, şi în rural: Domneşti,  Mozăceni, Rucăr. 

 

         Atunci când considerați că este cazul să 

solicitați o ambulanță, e important să vă păstrați 

calmul și să comunicați operatorului toate detaliile 

necesare.            

Comunicați clar adresa la care vă 

aflați, sexul și vârsta victimei, precum și dacă aveți 

informații privind bolile cronice suferite de aceasta.  

          Descrieți cât mai clar situația de urgență și 

continuați să răspundeți la întrebări pentru ca  

operatorul să transmită echipajului de urgență toate 

detaliile privind circumstanțele și manifestările, 

pentru a putea acționa cât mai eficient și rapid. De 

asemenea, operatorul v-ar putea oferi 

anumite recomandări privind manipularea sau primul ajutor ce poate fi acordat persoanei care se 

află în pericol, până la sosirea ambulanței. 

 Cu toate că echipajele Serviciului Județean de Ambulanță Argeș sunt la dispoziția 

cetățeanului non-stop, este de preferat să ne păstrăm sănătatea, să ținem legătura cu medicul de 

familie și să respectăm recomandările acestuia”. 

 

 

 

 

https://www.ambulanta-arges.ro/sediul-central/
https://www.ambulanta-arges.ro/substatia-campulung/
https://www.ambulanta-arges.ro/substatia-costesti/
https://www.ambulanta-arges.ro/substatia-curtea-de-arges/
https://www.ambulanta-arges.ro/substatia-curtea-de-arges/
https://www.ambulanta-arges.ro/substatia-mioveni/
https://www.ambulanta-arges.ro/substatia-topoloveni/
https://www.ambulanta-arges.ro/substatia-domnesti/
https://www.ambulanta-arges.ro/substatia-mozaceni/
https://www.ambulanta-arges.ro/substatia-rucar/
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Profesia aceasta, de asistent medical, a fost binecuvântată cu atâția oameni frumoși 

datorită cărora speranța și încrederea nu o să piară niciodată. 

De unde ne dăm seama? De la oameni ca Andrei. 

Student în ultimul an la Facultatea de Științe din cadrul Universității Pitești, Andrei 

Constantin Geboiu,  nu doar că s-a angajat ca să poată fi independent din punct de vedere 

financiar, dar a găsit timp pentru a-l dedica celor aflați în suferință. Acesta este altruismul și 

gestul de solidaritate și generozitate, ce vine dinspre tânăra generație. 

Andrei a ales să fie voluntar la Spitalul Județean de Urgență Pitești și, în această calitate, 

cu prilejul MARATON FEST (n.r. maratonul de vaccinare de la Pitești), l-a cunoscut și l-a 

apreciat președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș, Estera Stămoiu. 

Ne-am dorit să aflăm de la el ce l-a determiat să facă aceste alegeri și a găsit timp pentru a 

ne răspunde.  

 

Ce te-a motivat să alegi profesia de asistent medical?   

Am ales profesia de asistent medical deoarece vreau să urmez o 

profesie care să ajute oamenii. Este foarte frumos și înălțător să 

lucrezi cu oamenii, să îi asculți, să le alini suferințele și să le dai 

speranță. 

 

Care este specialitatea în care ți-ai dori să profesezi? În ce 

secție ai alege să lucrezi? 

Specializarea în care mi-aș dori  să profesez este anestezie și 

terapie intensivă( A.T.I). Secția aleasă de mine este A.T.I. 

deoarece consider că este o secție complexă  și sensibilă, unde 

viața pacientului depinde de actul medical desfășurat corect și 

cu simț de răspundere. 

 

De când ești voluntar și de ce te-ai alăturat voluntarilor? 

Sunt voluntar din luna noiembrie 2020. Am dorit să mă alătur cadrelor medicale aflate în prima 

linie în lupta cu noul coronavirus, unde întreg colectivul este alcătuit din profesioniști, dând o 

mână de ajutor pentru combaterea noului coronavirus. 

 

Cum s-a văzut pandemia prin ochii unui viitor asistent medical care s-a dedicat și activității de 

voluntariat?  

La început a fost foarte greu. Este o mare responsabilitate atât profesională, cât și umană, fiind o 

luptă continuă pentru salvarea vieților omenești. 

 

 

 

PAGINA STUDENTULUI 

 

STUDENTUL DE AZI, PROFESIONISTUL DE 

MÂINE 
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Cum ai ajuns să faci voluntariat la Spitalul Județean Pitești? 

M-am înscris la voluntariat în cadrul S.J.U Pitești pentru îmbogățirea cunoștințelor personale, dar 

și din dorința de a salva vieți omenești. 

 

Cum a fost experiența de la maratonul vaccinării? 

Prin maratonul de vaccinare  s-a dorit să se ofere celor care doresc să se imunizeze tot sprijinul. 

Misiunea nu a fost ușoară, fiind nevoie de multă atenție și răbdare în relația cu persoanele care au 

dorit să se vaccineze. Numai prin vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane se poate 

reveni la normalitate. 

 

După terminarea studiilor vrei să profesezi în țară sau în străinătate? 

Dupa terminarea studiilor doresc să profesez în țară, deoarece numai așa vom putea clădi un 

sistem sanitar puternic, rămânând cât mai multe cadre medicale în țara natală. Am convingerea că 

profesia de asistent medical va fi din ce în ce mai apreciată și în România. 

 

Pentru Andrei și pentru toți tinerii care au ales calea uneia dintre cele mai nobile profesii, 

aceea de asistent medical, Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș are întotdeauna porțile  

deschise. 

Felicitări, Andrei! Succes în sesiune, tuturor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delicate, parfumate, florile de salcâm 

sunt bijuteriile care apar la granița dintre 

primăvară și vară. Ele știu să bucure privirea, 

să răsfețe simțul olfactiv, dar și să aducă 

beneficii pentru sănătate și frumusețe pe care 

cei mai mulți dintre noi nici nu le bănuiesc. 

Florile de salcâm conţin substanţe care 

au efect benefic asupra organismului.  

Iată câteva afecţiunile remediate cu ajutorul 

florilor de salcâm: 

 

 

 

FLORILE  DE  SALCÂM, 

PARFUMATE  ȘI… FERMECATE 

 

 

 

SĂNĂTATE PE 

GUSTATE 
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Tulburări digestive 
O cană cu macerat din flori de salcâm, consumată zilnic, vă ajută să calmaţi o parte dintre 

simptomele proprii afecţiunilor digestive. 

Se prepară un macerat: 200 ml de apă în care se adaugă o lingură şi jumătate cu flori de salcâm. 

Se lasă la macerat de seara până dimineaţa, când se bea pe stomacul gol. 

 

Insomnie 

O cană cu ceai de salcâm băută înainte 

de a merge la culcare cu o oră-două vă 

asigură un somn liniştit. Florile de 

salcâm acţionează asupra sistemului 

nervos, având capacitatea de a calma.  

 

Arsuri 

În cazul arsurilor uşoare se zdrobesc 

florile de salcâm şi se aplică pe locul 

afectat, timp de două ore. Efectele sunt 

de calmare. Infuzia combinată, câte un 

litru pe zi, îndulcită cu miere, este un remediu excelent în cefalee. 

 

Depresie - Salcâmul e un bun remediu pentru atenuarea acceselor de mânie şi iritabilitate psihică, 

în cazurile de epuizare nervoasă, depresie şi de tulburări de memorie. 

Tulburările sistemului nervos se pot calma prin inhalarea parfumului florilor de salcâm. 

 

Apa de salcâm detoxifică 

Apa potabilă sau răcoritoarele carbogazoase pot fi înlocuite cu apa din flori de salcâm. 

Se macerează o mână de flori uscate, minimum opt ore, într-un litru de apă curată, de preferat de 

izvor sau plată. 

De asemenea, se poate bea o cană de infuzie zilnic, într-o cură de trei săptămâni. Are efecte de 

detoxifiere. 

 

Mierea de salcâm întăreşte imunitatea   
Mierea de salcâm are o serie de proprietăţi 

terapeutice, dintre care cea mai importantă este 

întărirea sistemului imunitar. 

Diluată în puţină apă caldă şi luată înainte de 

mese sau seara, înainte de culcare, are efecte 

deosebite în cazurile de ulcer gastric şi duodenal. 

Sursa: https://www.click.ro/utile/sanatate/5-

afectiuni-tratate-cu-flori-de-salcam-0 

 

Migrenele cauzate de stress 

Infuzia preparată din florile de salcâm are darul să liniştească, să calmeze, să combată stresul şi 

migrenele apărute pe fond de oboseală. Aceasta se prepară din trei linguriţe de flori uscate de 

salcâm care se lasă zece minute într-o cană cu apă clocotită. Se beau câte două căni de infuzie în 

fiecare zi, îndulcită, de preferat, cu miere de salcâm. Cura se face timp de o lună. Salcâmul este 

foarte bun şi pentru înlăturarea stărilor de greaţă care însoţesc episoadele de migrenă.  
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Tusea convulsivă  

Florile de salcâm sunt un antitusiv eficient. Dintre substanţele active importante, doi compuşi 

specifici, robinina şi acacina, împreună cu uleiul volatil, calmează crizele puternice de tuse 

convulsivă. Se beau zilnic câte două-trei căni de infuzie călduţă, preparată din flori de salcâm, 

îndulcită cu miere polifloră sau de salcâm, aceasta din urmă având şi efecte emoliente. 

Sursa: /adevarul.ro/sanatate/medicina/ce-putem-trata-flori-salcam-

1_50ae313f7c42d5a6639a8de0/index.html 

 

Remedii pentru frumusețe 

 

Dincolo de proprietăților lor deosebit 

de benefice pentru sănătate, florile de salcâm 

conțin substanțe eterice și au, astfel, efect 

emolient și calmant asupra pielii, pe care o 

întineresc. Păr strălucitor, măști de față cu 

rezultate spectaculoase, uleiuri pentru corp 

pentru o piele cât mai fină toate pot avea ca 

ingredient secret delicate floare de salcâm. 

 

 

1. Mască pentru ten cu miere și flori de salcâm 

Aveți nevoie de: 

 4 linguri de miere 

 4 linguri de flori de salcâm proaspete (în extrasezon se pot folosi 3 linguri de flori de salcâm 

uscate și mărunțite) 

Ingredientele menționate se amestecă bine și se lasă la macerat timp de 3 zile, după care se aplică 

pe față și gât, masând ușor. Se lasă masca să acționeze timp de 30 de minute, apoi se clătește cu 

apă rece. Această mască oferă tenului elasticitate, suplețe, estomparea ridurilor și înviorarea obrazului 

palid. 

 

2.Masca cu flori de salcam pentru un par stralucitor 

Aveți nevoie de: 

 300 g de flori de salcâm proaspete 

 300 ml de ulei de măsline 

 1 lingură de miere 

Florile se salcâm se spală, se lasă la zvântat și apoi se mărunțesc cât mai bine. Se adaugă în uleiul 

de măsline, peste care ai turnat și mierea, apoi se amestecă bine toate ingredientele. 

Produsul obținut se adaugă într-un borcan de sticlă, se închide bine și se lasă la macerat, la 

lumină, timp de 1 săptămănă. La final, uleiul din flori de salcâm se strecoară și se poate păstra la 

frigider. Se aplică după fiecare baie, aplicând puțin pe părul umed. Această mască redă părului 

strălucirea, îl regenerează și capătă vitalitatea. 
Sursa: https://sfatnaturist.ro/6-remedii-pentru-frumusete-cu-flori-de-salcam/ 

 

 

 

 

 

https://adevarul.ro/sanatate/medicina/ce-putem-trata-flori-salcam-1_50ae313f7c42d5a6639a8de0/index.html
https://adevarul.ro/sanatate/medicina/ce-putem-trata-flori-salcam-1_50ae313f7c42d5a6639a8de0/index.html
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,,Prestigiul se câștigă în ani de zile, dar se poate pierde într-o clipă” 

 

Prin intermediul 

Tabletei Juridice ne 

dorim să aducem în 

atenția asistenților 

medicali considerații 

juridice și etice relevante 

raportate la modificări 

legislative, incidente în 

exercitarea profesiei de 

asistent medical cât și la 

acte, fapte, evenimente 

cu potențial juridic în 

care sunt implicați 

asistenții medicali. 

În contextul 

actual, al pandemiei de Covid – 19, cu o dinamică a schimbărilor legislative fără precedent în 

care și organizația profesională și-a revizuit și adaptat permanent reglementările a-ți concentra 

atenția doar asupra unei problematici este destul de dificil. De aceea, într-un inventar sumar al 

noilor reglementări ce privesc profesia noastră aș evidenția: 

- modificarea și completarea Codului de Etică și Deontologie al Asistentului Medical 

adoptată prin Hotărârea Consiliului Național nr 28 și publicată în Monitorul Oficial nr. 

51/2021; 

- revizuirea Programului Național de Educație Medicală Continuă adoptat prin Hotărârea 

Consiliului Național publicată în Monitorul Oficial nr. 404/2021; 

- modificarea și completarea reglementărilor privind autorizarea exercitării profesiei de 

către asistenții medicali ca persoană fizică independentă; 

- reglementări noi privind avizarea exercitării profesiei de asistent medical în centrele de 

vaccinare adoptate prin HCN nr. 24 publicată în Monitorul Oficial nr. 464/2021. 

Dincolo de aceste modificări legislative, recomandate a fi însușite și aplicate de către 

asistenții medicali întrucât odată adoptate au caracterul unor obligații profesionale, s-a petrecut 
un eveniment generat de un asistent medical care a avut ,,puterea” să aducă o atingere importantă 

prestigiului profesiei de asistent medical asupra căruia am chibzuit mult dacă să îl aduc sau nu în 

discuție.  

Fac referire aici la declarația șoc a asistentei medicale din Sibiu care a generat în spațiul 

public o serie de comentarii negative care au zguduit din temelii încrederea, susținerea și 

TABLETA LEGISLATIVĂ 

O ATITUDINE IZOLATĂ DE NATURĂ SĂ 

AFECTEZE PRESTIGIUL PROFESIEI 
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recunoștința pe care societatea le-a manifestat pe tot parcursul pandemiei față de asistenții 

medicali și medici.  

Ca asistent medical, când scriu aceste rânduri am în memorie obligațiile etice ce îmi revin 

în contextul exprimărilor publice și anume: 

Constituie încălcări ale regulilor etice: 

a) jignirea și calomnierea profesională; 

b) blamarea și defăimarea profesională; 

c) aprecierile în public sau pe rețelele de socializare neconforme cu realitatea, legate de 

activitatea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din 

România, denumit în continuare OAMGMAMR, în scopul de a induce în eroare opinia publică; 

d) publicarea în mediile tradiționale de comunicare (ziare, reviste, televiziune, radio etc.) sau pe 

rețelele de socializare de imagini care aduc atingere demnității umane; 

e) răspândirea de informații de natură să prejudicieze imaginea sau drepturile asistentului 

medical generalist, a moașei și a asistentului medical; 

f) denigrarea imaginii unei persoane în scopul de a vătăma sau păgubi, realizată prin mass-media; 

g) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnității profesionale a asistentului medical 

generalist, a moașei și a asistentului medical. 

Mă întreb dacă colega noastră 

s-a gândit vreo clipă în ce constă 

etica profesională, dacă a avut 

reprezentarea consecințelor 

afirmațiilor ei și, oricât m-aș întreba, 

mi-e foarte greu să înțeleg ce rațiune 

poate să justifice o asemenea 

atitudine. 

În plin război, să întorci 

,,armele” împotriva armatei de ostași 

neobosiți care și-au pus profesia mai 

presus de propria viață, făcând 

eforturi și sacrificii mai presus de 

cuvinte nu poate fi decât un act 

iresponsabil.  

Ca o ironie a sorții, un asemenea gest necugetat a acaparat întreaga atenție publică exact 

în preajma Zilei Mondiale a Sănătății reușind să anuleze aproape doi ani de eforturi și sacrificii 

care meritau să rămână în prim planul discuțiilor și al recunoștinței publice. 

Cu toții am fost martorii dezamăgirii legitime care i-a cuprins exact pe aceia, medici și asistenți 

medicali, care au luptat pentru viață și fără de care multe vieți ar fi fost pierdute.  

Vă las pe dumneavoastră, pe fiecare în parte, să reflectați și să faceți propria analiză cu 

intenția de a evita pe viitor orice atitudine care aduce atingere prestigiului și onoarei profesiei 

noastre pe care împreună am construit-o și pe care nu numai că avem datoria să o păstrăm, dar 

avem și datoria de a o lăsa moștenire generațiilor viitoare. 
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1. B.P.O.C. este o boală respiratorie cronică ce se manifestă prin:   

a) o inflamație episodică a bronhiilor și plămânilor; 

b) îngustarea progresivă și ireversibilă a bronhiilor și 

distrugeri ale pereților alveolelor pulmonare; 

c) creșterea nivelului de O2 din sânge. 

2. Tusea, simptomul predominant din bronșită cronică se 

caracterizează prin: 

a) este zilnică, de obicei productivă, cel puțin trei luni pe an, 

doi ani consecutiv; 

b) este seacă, chinuitoare, nocturnă; 

c) este rară, cu expectorație muco-purulentă. 

3. Simptomele întâlnite în BPOC sunt urmoarele, cu excepția: 

a) tuse, dispnee, wheezing, cianoză; 

b) astenie, fatigabilitate, constricție toracică; 

c) febră, frisoane. 

4. Educația pacientului cu BPOC constă în:  

a) recomandări pentru evitarea factorilor de risc. Instruirea în administrarea inhalatorie a 

medicamentelor; 

b) de regulă educația pentru sănătate o face familia; 

c) recomandarea unui stil de viață sănătos, o alimentație adecvată, mișcare fizică, exerciții 

respiratorii. 

5. Cele mai frecvente complicații determinate de consumul de alcool sunt, cu excepția: 

a) gastritele toxice, ulcerele, pancreatite; 

b) diabetul zaharat, polinevrita periferică, convulsiile, AVC – urile; 

c) fracturi, echimoze, traumatisme. 

6. Efectele negative neuropsihice  ale consumului de alcool: 

         a) depresie, anxietate, demență, epilepsie, schizofrenie; 

         b) tulburări cardiovasculare, cancer, boli infecțioase; 

         c) conflicte, izolare, violență. 

7. Vaccinarea antipneumococică se recomandă în cazurile severe de BPOC cu: 

          a) se recomandă tuturor pacienților, anual; 

          b) V.E.M.S. < 40%; 

          c) pacienți vârstnici > 65 ani. 

8. Conform GOLD ( Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) stadiul GOLD 3 de 

severitate a BPOC se caracterizează prin: 
           a) VEMS cu valori între 30% și 50 % din valoarea prezisă; 

           b) V.E.M.S. < 30%; 

           c) V.E.M.S. > 80%. 

9. Potrivit normelor de etică și deontologie profesională ale asistentului medical, constituie încălcări 

etice: 

a) calomnierea profesională; 

b) defăimarea profesională; 

c) aprecierile în public sau pe rețelele  

de socializare neconform cu realitatea, legate de activitatea OAMGMAMR, în scopul de a induce 

în eroare opinia publică. 

10. Tratamentul medicamentos de fond al unui pacient BPOC include: 

a) bronhodilatatoare cu durata lungă sau scurtă de acțiune; 

b) glucorticoizi inhalatori; 

c) mucolitice, antibiotice. 

      TEST 
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