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Empatia, ce dar minunat! Ce bogăție să porți în inimă grija 

pentru semenul tău, dorința de a-l asculta, de a ști că e bine, răgazul de a 

fi umăr de sprijin pentru cel din fața ta, darul de a rezona cu cine se află 

în impas. 

Empatia reprezintă acea conexiune emoțională care se creează 

între două sau mai multe persoane. La temelia ei se află îndemnul biblic 

,,Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”.  

Definită ca   abilitatea de a înțelege și de a împărtăși emoțiile celuilalt, de a te pune pe 

sine în situația altei persoane, empatia este o valoare a cărei însemnătate este universal 

recunoscută de specialiști.  

Cei doi ani de încercări la care ne-a supus pandemia de COVID-19 au forțat limitele 

multora dintre noi, ne-au solidarizat și au trezit, la nivel extins, această capacitate de a empatiza 

cu cei din jur. În fapt, solidaritatea și empatia au reprezentat cei doi piloni care au susținut toată 

această perioadă de mari provocări. 

Comunitatea a întors către asistenții medicali, cu puterea unui bumerang, empatia pe 

care aceștia, constant, au oferit-o pacienților.  

În actul medical, empatia este o necesitate, este parte importantă din schema de 

tratament a oricărui pacient. Empatia face parte din codul de valori profesionale esenţiale în 

profesia de asistent medical ce presupune capacitatea emoțională de a te pune în locul 

pacientului sau aparținătorilor săi, a înțelege stările cu care se confruntă, a rezona cu acestea și 

a comunica adecvat. 

Ca lider al asistenților medicali argeșeni, 

sunt permanent conectată la activitatea 

desfășurată de cei pe care îi reprezint și la nevoile 

comunității din care facem parte. Campania 

,,Îngrijim cu empatie”, inițiată de Ordinul 

Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din România Filiala Argeș, 

al cărei proiect pilot s-a desfășurat, chiar de Ziua 

Empatiei, pe 10 iunie, la Spitalul Orășenesc 

Mioveni, s-a născut ca urmare a identificării 

acestei nevoi de aprofundare a conexiunii dintre asistent și pacient. 

Reacția asistenților medicali care au participat la debutul campaniei, deschiderea lor la 

dialog și totala implicare în subiect, a reprezentat o confirmare a acestei nevoi și un argument 

solid pentru a derula proiectul pe o perioadă mai lungă de timp. Este un proiect inedit, 

desfășurat în premieră națională în cadrul unei unități sanitare, iar așteptările sunt foarte mari. 

Succesul acestei campanii se va răsfrânge în două direcții: pe de o parte în beneficiul asistenților 

medicali pe care îi reprezint, iar pe de altă parte în beneficiul pacienților și aparținătorilor lor 

către care se îndreaptă serviciile medicale pe care le oferim. 

EDITORIAL 
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Fiecare proiect pe care l-am inițiat s-a născut din dorința de a  fi sprijin real, de a 

îmbunătăți cu adevărat serviciile medicale oferite, de a performa profesional și emoțional în 

relația cu pacienții și cu aparținătorii acestora. Este o provocare pe care ne-o lansăm pentru că 

suntem în competiție cu noi înșine și știm că ne-am dedicat unei profesii orientată nativ către 

performanță și având permanent în centrul ei grija pentru pacient.  

Nădăjduiesc că vom reuși să atingem obiectivul propus întrucât am deplină încredere în 

echipa mea formată din asistenții medicali argeșeni, profesioniști și inimoși, dedicați motto-ului 

,,Îngrijim cu empatie!”. 

 

Cu empatie, 

Estera STĂMOIU,  

Președinte OAMGMAMR Argeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În data de 20 iunie a.c., s-a desfășurat a 8-a întâlnire a Hub-ului Asistenților șefi și a 

reprezentanților asociațiilor profesionale a asistenților șefi și moașelor șefe ale Regiunii Europene 

a OMS (CGNMO). Ședința a fost prezidată de asistentul șef al Biroului pentru Europa al OMS, 

Magrieta Langins, cu participarea asistentului șef al OMS, Elisabeth Iro. 

Întâlnirea a urmărit prezentarea rezultatelor celei de-a 75-a Adunări Mondiale a Sănătății 

(AMS), desfășurate la sfârșitul lunii mai a.c.,  precum și informarea membrilor Hub-ului privind 

viitoarea reuniune a Comitetului Regional (RC). 

Cel de-al 72-lea Comitet Regional 

pentru Europa va avea loc la Tel Aviv, 

Israel, în perioada 12-14 septembrie 2022. 

Delegațiile guvernamentale participante 

sunt încurajate să includă în delegație 

asistentul medical șef național. 

Președintele OAMGMAMR, 

Mircea Timofte, a fost invitat să prezinte 

Hub-ului evenimentele organizate în 

Romania cu prilejul Zilei Internaționale a 

asistenților medicali, în prezența 

Președintelui României, și să împărtășească participanților experiența sa privind participarea la 

lucrările sesiunilor trecute ale Adunării Mondile a Sănătății. Amintim că președintele Mircea 

Timofte a fost parte a delegației României la AMS atât în anul 2022, cât și în anul 2021 și a avut 

intervenții în susținerea direcțiilor strategice pentru asistenți medicali și moașe. 

PAGINA NAȚIONALĂ 
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Reprezentantul român a mulțumit pentru oportunitatea de a prezenta experiența 

românească și a apreciat inițiativa OMS de a aduce în discuție în cadrul Hub-ului agenda 

următoarei întâlniri regionale pe care o consideră utilă în procesul intern național de evaluare a 

oportunității participării CNO-ului în delegația națională. În prezentarea susținută, președintele 

OAMGMAMR a menționat că susținerea de intervenții în cadrul AMS reprezintă rezultatul unor 

eforturi continue de creare de parteneriate solide, de relații de încredere și dialog susținut cu 

principalii actori cu responsabilități dar și de leadership și implicare permanentă în susținerea 

profesiilor de asistent și moașă în plan național și internațional. 

După un schimb de opinii cu privire la cele punctate în prezentarea OAMGMAMR, 

Magrieta Langins a informat participanții privind subiectele de interes  aflate pe agenda sesiunii 

Comitetului Regional. 

De asemenea, CNO OMS EURO a informat privind organizarea, în perioada 15-16 septembrie 

a.c., ulterior încheierii lucrărilor RC, a următoarei ședințe a membrilor Hub-ului GCNMO, în 

format fizic la Tel Aviv. 

 

 

 

 

 

 

La începutul lunii iunie, Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN) și Ordinul 

Asistenților Medicali, Moașelor și Asistenților Medicali din România au avut o întâlnire virtuală 

pentru a confirma colaborarea lor pentru a ajuta refugiații ucraineni. 

În cadrul campaniei “Asistenți Medicali pentru Pace”, ICN a făcut o donație către 

OAMGMAMR care va fi folosită pentru a sprijini echipele medicale de pe ambulanță, dintre care 

jumătate sunt formate din asistenți medicali, echipe care lucrează direct cu refugiații ucraineni 

care sosesc în România după ce au fost forțați să-și părăsească țara din cauza conflictului. 

Donațiile ICN sunt folosite pentru a furniza medicamente, echipamente și dotări pentru serviciul 

de ambulanță. 

CEO-ul ICN, Howard Catton, a menționat: „Suntem mândri să 

sprijinim activitatea OAMGMAMR și le suntem cu adevărat 

recunoscători. Aproximativ jumătate din echipele de ambulanță 

care îi ajută pe refugiații ucraineni sunt asistenți medicali și răspund 

unei game largi de nevoi de sănătate în circumstanțe dificile. Le 

lăudăm curajul și vom rămâne în strânsă legătură cu președintele 

Ordinului Asistenților Medicali, Mircea Timofte, pentru a vedea 

cum altfel îi putem ajuta.” 

La întâlnirea virtuală a fost prezent și dr. 

Cristian Grasu, președintele Asociației 

Serviciilor de Ambulanță din România, care 

și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul 

ICN care contribuie la furnizarea de elemente 

esențiale pentru munca lor cu refugiații 

ucraineni. Cristian Grasu a subliniat că 

asistenții medicali au un rol esențial în 

ICN ȘI OAMGMAMR SPRIJINĂ REFUGIAȚII 

UCRAINENI 
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răspunsul serviciului de ambulanță la nevoile refugiaților. 

ICN lucrează cu o serie de asociații naționale de asistenți medicali din țări aflate la granița 

cu Ucraina, precum și cu Asociația Asistenților Medicali din Ucraina și explorează modalități de 

a oferi ajutor direct asistenților medicali afectați de conflict. 

Howard Catton a avut o întâlnire bilaterală cu Ministrul adjunct al Sănătății al Ucrainei, 

Oleksii Iaremenko, la care s-a alăturat și asistentul șef al Organizației Mondiale a Sănătății, 

Elizabeth Iro, reuniune concentrată pe acordarea de sprijin pentru sănătatea mintală a asistenților 

medicali ucraineni și a lucrătorilor din domeniul sănătății implicați în conflict. Campania ICN 

“Asistenți Medicali pentru Pace” a fost demarată imediat după invazia Ucrainei pentru a cere 

pace, a condamna atacurile asupra asistenților medicali și a sprijini asistenții medicali din prima 

linie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România 

(OAMGMAMR) pune la dispoziția asistenților medicali și moașelor, gratuit, în format electronic 

pe website-ul www.oamr.ro, lucrarea “Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali 

generaliști”. 

Versiunea tipărită a Tratatului poate fi 

achiziționată direct de la Editura Universitară “Carol 

Davila”– https://editura.umfcd.ro/tratat-de-ingrijiri-

medicale-pentru-asistenti-medicali-generalisti-volumul-

1/  (preț de referință: 485 lei/set). 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenților Medicali din România 

confirmă, încă o dată, angajamentul de a facilita și 

sprijini procesul de instruire și pregătire profesională al 

asistenților medicali și moașelor. 

 

Cele trei volume care alcătuiesc tratatul 

reprezintă un suport esențial pentru atingerea 

celor mai înalte standarde de pregătire 

profesională în domeniu, constituindu-se într-o 

lucrare de referință atât pentru asistenții 

medicali generaliști, cât și pentru cadrele 

didactice.  

Tratatul, coordonat de Șef Lucrări Dr. 

Crin Marcean, Director al Şcolii Sanitare. 

Postliceale Fundeni și publicat cu sprijinul 

Editurii Universitare „Carol Davila”, abordează 

teme întâlnite în activitatea curentă a oricărui 

LUCRAREA TRATAT DE ÎNGRIJIRI MEDICALE 

PENTRU ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTI 

DISPONIBILĂ GRATUIT PE WWW.OAMR.RO 

http://www.oamr.ro/
https://editura.umfcd.ro/tratat-de-ingrijiri-medicale-pentru-asistenti-medicali-generalisti-volumul-1/
https://editura.umfcd.ro/tratat-de-ingrijiri-medicale-pentru-asistenti-medicali-generalisti-volumul-1/
https://editura.umfcd.ro/tratat-de-ingrijiri-medicale-pentru-asistenti-medicali-generalisti-volumul-1/
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asistent medical: nursing general, nursing în medicină internă și specialitățile înrudite, nursing în 

urgențe medico-chirurgicale și ATI, nursing în neuro-psihiatrie, nursing în obstetrică-ginecologie, 

puericultură, pediatrie și nursing specific, epidemiologie și nursing în boli infecțioase, 

gerontologie, geriatrie și nursing specific, oncologie și nursing specific, îngrijiri paliative, nursing 

comunitar și îngrijirea persoanelor cu dizabilități și calitatea îngrijirilor și siguranța pacientului . 

Cei interesați pot descăca tratatul gratuit accesând următorul link: 

https://www.oamr.ro/tratatdescarcagratuit/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele OMAGMAMR, domnul Mircea Timofte, a subliniat nevoia investiției în 

leadership-ul asistenților medicali în cadrul 

celei de-a 75-a sesiuni a Adunării Mondiale 

a Sănătății, care s-a desfășurat în perioada 

22-27 mai 2022, în format hibrid. Domnul 

Timofte a făcut parte din delegația 

României, participând virtual la lucrările 

Adunării. 

Prezentăm mai jos un fragment din 

intervenția transmisă în limba franceză: 

,,Anul trecut, am salutat adoptarea 

Direcțiilor Strategice Globale pentru Asistenți și Moașe. Rămânem pe deplin angajați să 

implementăm liniile sale directoare, deoarece credem cu tărie că asistenții și moașele rămân 

piloni fundamentali în abordarea vulnerabilităților și în sprijinirea unei societăți sănătoase. 

Pentru a valorifica potențialul acestor profesioniști, am făcut deja pași fermi pentru a 

accelera investițiile în educație și competențe, în reglementare, în dezvoltarea de abilități și 

competențe în lumina evoluției dinamicii nevoilor de îngrijire. (…) 

Leadership-ul rămâne extrem de important pentru a informa politici și practici mai bune. 

În apogeul pandemiei de Covid-19, am dezvoltat un program pilot de leadership de referință 

pentru asistenți, pe care ne propunem să—extindem într-o etapă ulterioară și să-l valorificăm ca 

instrument de creștere a contribuției profesiei la politicile de sănătate bazate pe dovezi”. 

 

 

 

 

 

 

DISCURSUL PREȘEDINTELUI OAMGMAMR ÎN CADRUL CELEI DE-A 75-A 

SESIUNI A ADUNĂRII MONDIALE A SĂNĂTĂȚII 
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ZECE! Cifra excelenței profesionale este cea care caracterizează activitatea instituției ce 

reprezintă asistenții medicali argeșeni. 

Aflată la ediția cu același număr, zece, Conferința ,,Zilele Asistentului Medical 

Argeșean”, organizată (în perioada 18-19 mai a.c.) de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Argeș, reprezintă o oportunitate de a onora 

asistenții medicali argeșeni pentru profesionalismul, sacrificiul și altruismul manifestat de la 

începutul pandemiei COVID-19.  

Prima zi a manifestării a adus în centrul atenției tema lansată la nivel internațional, 

”Asistenții medicali: O voce pentru a conduce  – Investiție în asistenții medicali și respectarea 

dreptului la sănătate în siguranță”, temă ce se concentrează pe necesitatea de a proteja, sprijini 

și investi în profesia de asistent medical.  

Evenimentul, organizat în contextul Zilei Internaționale a Asistentului Medical, a fost 

găzduit de Universitatea Pitești, între cele două instituții existând un strâns și îndelungat 

parteneriat.  

 Desfășurată pentru prima dată în format hibrid, 

conferința a reunit invitați din prima linie a domeniului 

medical și administrativ argeșean: Radu Perianu, 

prefectul județului Argeș, Marius Nicolaescu, 

vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Anci 

Ionescu, consilier pe sănătate în cadrul Consiliului 

Județean Argeș, Sorina Honțaru, director executiv 

Direcția de Sănătate Publică Argeș, Ionuț Gheorghe, 

director economic Casa Județeană de Asigurări de 

Sănătate Argeș, Luminița Paul, manager Serviciul 

Județean de Ambulanță Argeș, Tudor Ionescu, manager 

Spitalul de Pediatrie Pitești, Dumitru Chirleșan, rectorul 

Universității Pitești, dr. Mihai Popescu, șeful secției 

Neurochirurgie din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Pitești, conf. prof. univ. George Mihail 

Man, șef sectie Anatomie Patologică SJU Pitești, 

reprezentanți de la primăria Pitești și primăria 

Mioveni.  

Reîntâlnirea, față în față, atât de așteptată, 

după cei doi ani de restricții impuse de pandemia 

COVID-19, a oferit organizatorilor prilej de înaltă 

recunoștință față de asistenții medicali argeșeni, 

parte din marea echipă de salvatori aflați în linia 

întâi de sacrificiu. 

Evenimentul a debutat cu un moment de reculegere 

REVEDEREA ANIVERSARĂ A ASISTENȚILOR MEDICALI 

ARGEȘENI - EDIȚIE DE COLECȚIE  
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în memoria asistenților medicali argeșeni, victime ale pandemiei de Covid-19: Iacobescu Daniela, 

asistent medical la Spitalul de Pediatrie Pitești, Vasi Alina și Smărăndel Gheorghe, asistenți 

medicali la Spitalul Câmpulung. 

De altfel, în numele eforturilor și sacrificiilor făcute de asistenții medicali argeșeni pe 

întreaga durată a pandemiei de coronavirus, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor 

și Asistenților Medicali din România Filiala Argeș a avut inițiativa editării unui ,,Jurnal de 

pandemie” cu valoare de documentar. 

Intitulat sugestiv ,,Din inimă, salvăm sănătatea!” jurnalul de pandemie reunește confesiuni 

ale unor asistenți medicali ce își desfășoară activitatea la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș, 

Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul Orășenesc Mioveni, Spitalul de Pneumoftiziologie 

Câmpulung, Spitalul Municipal Câmpulung, Spitalul de Pneumoftiziologie Valea Iașului, Spitalul 

de Pneumoftiziologie Leordeni, Spitalul Municipal Curtea de Argeș, Spitalul de Pediatrie Pitești, 

Direcția de Sănătate Publică Argeș, precum și confesiuni făcute de vicepreședinții, secretarul 

general și consilierii județeni ai OAMGMAMR Argeș. Li s-a alăturat, cu o mărturisire de suflet, 

președintele OAMGMAMR ARGEȘ, Estera Stămoiu. Cu toții au răscolit amintirile ultimilor doi 

ani și au acceptat să facă publice o parte dintre ele. 

Conferința a început cu un video de prezentare al acestui jurnal care a fost urmat de 

momentul acordării trofeelor și distincțiilor 

oferite de organizatori atât  eroilor din linia 

întâi, asistenți medicali și medici din 

spitalele suport COVID, cât și factorilor de 

decizie care au asigurat suportul medical, 

material și legislativ în cei doi ani de 

pandemie.  

În mod simbolic, asistenților 

medicali numiți îngeri cu halate albe, le-a 

fost înmânat Trofeul ,,Aripile 

Recunoștinței” în formă de aripi, iar 

echipele medicale care au luptat pentru 

fiecare bătaie de inimă au primit trofeul 

,,Inima Recunoștinței”.  

Un moment încărcat de emoție a fost cel care a avut-o ca protagonistă pe doamna 

Ecaterina Gogel, profesor-instructor la Școala Postliceală Sanitară ,,Ion Cantacuzino” Pitești. 

Dascăl a numeroase generații de asistenți medicali, Ecaterina Gogel aniversează, anul acesta, 

concizeci de ani de activitate profesională. Pentru prețuirea și respectul pe care o poartă acestui 

formator de profesioniști în asistența medicală, OAMGMAMR Argeș a 

suprins-o pe sărbătorită cu un material video ce cuprindea imagini cu o 

parte dintre cei pe care i-a călăuzit spre arta îngrijirii bolnavului.  

De asemenea, în numele Ordinului Asistenților Medicali Argeș, 

liderul instituției, Estera Stămoiu, a oferit celei care i-a fost profesor o 

plachetă prin care i s-a acordat titlul ,,Dascălul Eroilor în Halate Albe” . 

Cu glasul plin de emoție și cu lacrimi în ochi, de surpriză și de bucurie, 

Ecaterina Gogel a mărturisit: ,,Am ținut întotdeauna la etichetă și sunt 

mândră când văd reușitele foștilor elevi. Am avut, de curând, revederea 

de treizeci de ani. Estera a lipsit motivate. A fost mai important să 
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reprezinte profesia  acolo unde a fost chemată. Succes tuturor, sănătate! Fără o muncă 

desavârșită, fără abnegație, fără devotament și ambiție, nu se poate să avem succes în profesie. 

Ambiția să  fie cea care ne caracterizează să tot urcăm treptele.”. Invitații au adresat cuvinte de 

apreciere la adresa asistenților medicali și au subliniat eforturile depuse de aceștia în perioada 

pandemiei de Covid 19. 

Radu Perianu, prefectul județului Argeș: ,,Ca prefect, am prins perioada 

valurilor patru și cinci. Nu vreau să mai avem niciodată parte de așa ceva. 

Am avut ocazia să văd  eforturile pe care le-ați făcut dumneavoastră.  

Mă bucur că ne vedem fără mască și fără necesitatea de a  păstra distanța 

socială. Cunosc foarte multe despre activitatea dumneavoastră.  Mă bucur 

că ați făcut acest jurnal care nu reprezintă  o laudă, ci era o obligație pe care 

o aveați pentru a lăsa generațiilor care urmează un exemplu de dedicare 

profesională. Memoria colectivă trebuie întreținută și această memorie 

trebuie să cunoască detalii legate de umanitatea celor care au lucrat, de 

sacrificiile făcute. În același timp,  cred că toată planeta a conștientizat nevoia de medici și de 

asistenți medicali. Sper ca Guvernul să facă profesia dumneavoastră atât de atractivă încât să nu 

mai existe tentația de a pleca din țară. Este o profesie foarte solicitată în țările civilizate, iar eu 

îmi doresc ca cei care se pregătesc pentru nobila profesie de asistent medical să rămână în țară  și 

să își desfășoare activitatea. Vă doresc o activitate profesională aducătoare de satisfacții: 

satisfacția de a vedea pacienții plecând pe picioarele lor, satisfacția de a vedea recunoștința 

pacienților și satisfacția unei munci împlinite”. 

Marius Nicolaescu, vicepreședinte Consiliul Județean Argeș: ,,Vreau să 

vă felicit și să vă spun ,,La mulți ani!” pentru cei douăzeci de ani de la 

înființare și ,,La mulți ani!” dumneavoastră, celor peste cinci mii de 

membri care profesează în unitățile din Argeș. Nu a fost o perioadă ușoară.  

Consiliul Județean  și-a asumat responsabilitatea administrării a nouă 

spitale. Caz unic în Romania. Este un efort bugetar extraordinar. Numai în 

acest an au fost investiți peste 25 milioane de lei în toate cele nouă spitale 

din județ pe care le administrăm.  Pe lângă buget avem și proiecte 

europene.  Au fost mulți bani atrași pe fonduri europene pentru gestionarea pandemiei. Am făcut 

tot ce este omenește posibil pentru desfășurarea în bune condiții a actului medical. Am făcut 

eforturi pentru a putea asigura cele necesare. Am fost o echipă, toți cei de la Consiliul Județean 

am făcut echipă bună cu cei din domeniul medical. Îmi doresc ca toți argeșenii să vină cu 

încredere în spitalele din Argeș. Am încredere în sistemul medical argeșean și în personalul 

medical argeșean”. 

Sorina HONȚARU, director executiv DSP ARGEȘ: ,, La mulți ani, 

multă sănătate și liniște sufletească, tuturor asistenților medicali argeșeni! 

În acești doi ani de pandemie, ați dat dovadă de curaj, de empatie, de 

profesionalism. În unele moment, ați uitat de familie, de timpul liber și ați 

fost alături de pacienți. Vă mulțumes! Trebuie să fim pregătiți și în cazul în 

care mai apar astfel de situații. Sunteți și suntem o categorie importantă. 

Atunci când este greu pentru un județ, noi trebuie să fim în prima linie. Nu 

e nimeni de vină. Noi ne-am ales această profesie nobilă, dar foarte grea. 

Dacă suntem uniți facem față și putem demonstra lumii întregi că suntem o 

elită și fără noi nu se poate. Motivul pentru care am trecut cu bine 

pandemia a fost unitatea dintre  autoritățile județene. Am făcut strategii și am trecut cu bine 
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împreună. Marele noroc al județului Argeș este acela că, în orice moment  din zi și din noapte, 

autoritățile medicale și șefii județului se pot așeza la masa discuțiilor pentru a găsi soluții. Să dăm 

dovadă de empatie.  Pacientul trebuie înțeles și îngrijit. Să fiți sănătoși, cu fruntea sus. Suntem o 

forță și trebuie să ne respectăm, dacă vrem să fim respectați”. 

Anci IONESCU, consilier pe sănătate în cadrul Consiliului Județean 

ARGEȘ: ,,Cea mai mare bogăție este sănătatea, spunea filozoful Ralph 

Waldo Emerson. Apreciez toate eforturile pe care le-ați făcut 

dumneavoastră și întregul personal medical: medici, asistenți medicali, 

infirmieri, brancardieri, personalul care a deservit liturile. Stiu bine 

lucrurile pentru ca Am fost alături de fiecare spital în această perioadă. Am 

avut cazuri deosebite, precum cel a 28 de pacienți de la Spitalul de 

Psihiatrie ,,Sfanta Maria” din Vedea , infectați cu COVID -19. Au existat 

discuții între autorități și am reușit cu sprijinul Serviciului de Ambulanță 

Argeș să  rezolvăm situația. Mi-aș dori să nu ne mai întâlnim cu o așa încercare, dar și să nu ne 

mai panicăm dacă, totuși, apare.Vă felicit pentru că sunteți dedicați sistemului de sănătate. Două 

lucruri sunt foarte importante pentru un sistem de sănătate performant: o legislație clară, care să 

vină la momentul potrivit  și o echipă solidă. Dumneavoastră, asistenții medicali argeșeni, aveți o 

echipă deosebită la nivelul județului și multe dintre realizările care s-au întamplat i se datorează 

doamnei președinte Estera Stămoiu”. 

Ionuț Gheorghe, director economic Casa Județeană de Asigurări de 

Sănătate Argeș: ,, La mulți ani, stimați parteneri! Noi suntem parteneri 

de cursă lungă. Misiunea noastră este țintită direct pe pacient. Rolul și 

rostul nostru este să colaborăm cu dumneavoastră, dar  și cu celelalte 

instituții. Am reușit să depășim momente grele, foarte grele.  

Norocul a fost ca și de la nivel central am găsit susținere pentru ca 

finanțarea să fie pe măsura eforturilor dumneavoastră.  Vreau să vorbesc 

despre formarea profesională, despre investiția în asistenții medicali. Noi suntem pregătiți, 

bugetul este cel mai mare din istorie,  așa că vă ridicăm noi provocări: dezvoltați-vă continuu, 

dezvoltați servicii medicale noi pentru ca să avem ce finanța. Județul Argeș tratează mult și 

tratează bine. Vă urez sănătate și să  ne revedem cu bine”. 

Dumitru Chirleșan, rector Universitatea Pitești: ,,Îmi este foarte greu să 

vorbesc în fața dumneavoastră.  

Sunteți și mămici, sunteți suflete cu o empatie extraordinară, sunteți un 

exemplu de dinamism. Aveți un pic din starea de sacrificiu pe care ființa 

noastră spirituală o duce mai departe și după două mii de ani de la 

răstignire. Știu că întotdeauna pe dumneavoastră se poate conta.  Vă doresc 

să trăiți toată viața cu speranță și cu optimism”. 

 

Conf. prof. univ. George Mihail Man, șef sectie Anatomie Patologică 

SJU Pitești: ,,Mă bucur că ne vedem fizic. Ne dorim ca profesia 

dumneavoastră să fie recunoscută la adevărata valoare. Vă felicit pentru 

ziua dumneavoastră care, de fapt, este în fiecare zi întrucât în fiecare zi 

faceți în așa fel încât să alinați suferința pacientului, în fiecare zi sunteți 

alături de medici pentru a asigura o calitate superioară pentru actul 

medical. Asistentul medical este vocea care conduce către o mai bună 

abordare a actului medical. Nu mai este un secret faptul că nursingul, 
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îngrijirea pacientului , este o știință și, pentru unii dintre dumneavoastră, chiar o artă. Știința 

nursingului merită să își aibă locul sub o cupolă academică, precum aceasta a Universității Pitești, 

care a făcut o tradiție din formarea profesională pentru asistenții medicali. Sperăm să continuăm, 

să dezvoltăm. Ne dorim un master pentru  asistenții medicali și un centru de cercetare pentru 

știința nursingului, primul din România.Vă mulțumesc, vă urez sănătate, să avem puterea fizică și 

morală să mergem în continuare în ritmul în care ne-a impus pandemia. Nu ar fi rău să menținem 

ritmul. Virusurile sunt foarte versatile. Nu trebuie să mergem pe ideea că totul s-a terminat. 

Primejdiile sunt la tot pasul. Noi suntem în permanentă stare de alertă. Mulțumim autorităților 

pentru sprijinul acordat și dorim să ne sprijinim în continuare pentru interesul pacientuluilui, 

interesul creșterii calității actului medical, al profesionalizării continue. Noi nu avem voie să 

lăsăm standardele să scadă. Felicitări și realizări din ce în ce mai frumoase!”. 

Mihai Popescu, șef secție Neurochirurgie Spitalul Județean de 

Urgență Pitești: ,,Ziua Asistentului Medical este o sărbătoare reală. 

Medicul nu paote să facă tot actul medical de unul singur. Tot greul îl 

duce asistentul medical. În perioada în care a, fost manager al Spitalului 

Județean de Urgență Pitești, cele mai multe problem le-am rezolvat cu 

ajutorul colegelor asistente șefe. 

Profesia dumneavoastră este o vocație, este o meserie, este o latură 

afectivă. Pe vremuri, bolnavul spunea ,,soră”. Imaginea unei asistente medicale este cea de 

mamă, de consoartă, de ceva apropiat. Și mai aveți ceva ce nu este în fișa postului: un zâmbet și o 

vorbă bună care contribuie mult la starea de bine a bolnavului. Omul are nevoie de încurajare, de 

o garanție că va fi bine. Vă transmit multe mulțumiri din partea mea ca medic. Nu suntem eroi, 

suntem cetățeni care ne-am făcut datoria, așa cum am putut. Unii cu teamă, alții cu îndrăzneală. 

Un gând frumos pentru toți cei care și-au făcut datoria. Boala asta ne-a dezbinat fizic și social. 

Am fost depersonalizați. Nu vreau să se mai întâmple treaba asta.  

Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cu ani în urmă, definea sănătatea ca fiind starea 

de sănătate reprezintă o stare de bine, fizică și psihică, și nu neapărat lipsa unei boli sau 

infirmități. Vă doresc să fiți sănătoși!”. 

Luminița Paul, manager Serviciul Județean de Ambulanță Argeș: ,,Vă 

felicit și vă mulumesc! Reprezint o instituție în care majoritatea celor din 

prima linie sunt asistenți medicali. Noi îi coordonăm prin telefon. Asistenții 

medicali pe care îi reprezint sunt în prima linie și trebuie să ia decizii.  

Cu toții asistăm la nașterea și la pierderea unor oameni. Cred că asistenții 

medicalide la Serviciul Județean de Ambulanță sunt cel mai greu încercați. 

Ei au trecut prin cele mai grele momente. Eu am ținut foarte mult să nu se 

îmbolnăvească, să îi protejăm, am fost tot timpul aproape de ei. Am trăit 

emoții mari de fiecare dată. Vă mulțumes, tuturor, pentru activitate! Să fiți 

la fel de corecți cu sine și cu pacienții, să aveți empatie și să nu uitați să fiți buni!”. 

 

Tudor Ionescu, manager Spitalul de Pediatrie Pitești: ,,Este mult mai 

mult încărcată de emoție o întâlnire față în față. Țin să vă spun ,,La mulți 

ani!”, țin să vă spun faptul că meritele, în marea majoritate a actelor 

medicale, sunt ale colegilor asistenți medicali. Într-adevar medicul are 

cuvântul important de spus, dar confortul și ajutorul pentru starea de bine 

vine de la colegul asistent medical. Le mulțumesc, și ca medic, dar și  ca 

manager colegilor asistenți de la Spitalul de Pediatrie Pitești. Succes!”. 
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Ionuț Cristian Dumitru, reprezentant Primăria Pitești Dumitru: 
,,Vreau să vă felicit pentru activitatea deosebit de consistentă și 

importantă pe care o duceți non stop. Vă felicit, domnule rector, pentru 

că susțineți un act educațional în acest domeniu.  Primăria Pitești nu are 

în administrare spitale sau instituții medicale, dar cred că ne-am 

descurcat onorabil în desfășurarea campaniilor de vaccinare”. 

Mesajul domnului Cristian Gentea, primar al orașului Pitești: ,,Ne 

exprimăm recunoștința și respectul față de activitatea cadrelor medicale, 

(medici, asistenții medicali, infirmieri), pentru efortul depus în 

asigurarea unor servicii de calitate. Vă mulțumim pentru dăruirea și credința cu care luptați 

pentru alinarea suferinței. Vă dorim sănătate, putere de muncă și realizări profesionale pe măsura 

dăruirii și eforturilor depuse în slujba oamenilor”. 

Cea de-a doua zi a Conferinței ,,Zilele Asistentului Medical Argeșean” a fost dedicată 

sesiunii de lucrări științifice.  

Autorii celor zece lucrări științifice prezentate au scos în evidență rolul esențial al 

asistentului medical, dar și necesitatea investițiilor în acesta profesie.  

Lucrările prezentate celor cinci sute de asistenți medicalia argeșeni participanți la această  

sesiune au fost: 

*  Asistentul medical, o voce în comunitate - as. med. pr. Neacșu Amalia, Spitalul Județean de 

Urgență Pitești 

* Strategii de sprijin pentru un sistem medical mai performant – as. med. pr. Giurcă Anișoara, 

Spitalul Militar de Urgență ”Dr. Ion Jianu” Pitești 

* Preocuparea sistemului de sănătate cu privire la sindromul burnout – as. med. pr. Iordache 

Elena, Spitalul Municipal Curtea de Argeș 

* Asistența medicală nu este o cheltuială- este o investiție – as. med. pr. Jianu Carla, Spitalul de 

Psihiatrie ”SF. Maria” Vedea 

* Cei dintâi – as. med. pr. Linte Simona-Elena, Spitalul Județean de Urgență Pitești 

* Cum să devii cel mai bun asistent medical - as. med. pr. Badiu Mariana, Spitalul Județean de 

Urgență Pitești 

* Nu toți eroii poartă mantie, unii au îmbrăcat halatul alb – as. med. pr. Mincă Larisa-Mihaela, 

Spitalul Județean de Urgență Pitești 

* Asistenții medicali, o forță pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate - as. med. pr. 

Mihai-Oprea Mihaela, CIA Pitești 

* Investește în asistenții medicali pentru sănătate și un sistem medical mai eficient – asistent 

șef Voiculescu Mariana, as. med. pr. Petrescu Daniela, Spitalul Boli Cronice și Geriatrie 

"Constantin Bălăceanu Stolnici" Ștefănești 

*  Investiția în asistența medicală și respectarea drepturilor asistenților medicali - as. med. pr. 

Zamfir Carmen, Penitenciar Spital Mioveni 

* Studiază, cunoaște, respectă pentru a fi respectat - as. med. pr. Rizescu Aura, Spitalul 

Orășenesc Mioveni 

* Nevoia de asistență medicală la nivel mondial – Dumitrașcu Ioan, vicepreședinte 

OAMGMAMR Filiala Argeș 

*  Investim în tine, te protejăm, te susținem, erou cu glorie colectivă! – Homeghiu Ioana-Nella, 

vicepreședinte OAMGMAMR Filiala Argeș 

Mesajul președintelui Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din România Filiala Argeș, Estera Stămoiu, a avut atât încărcătura 
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emoțională și sufletească, inevitabilă și firească a revederii, cât și accentul esențial al temei 

lansate la nivel internațional:  

,,Aniversarea din acest an are o emoție aparte. Este prima întâlnire cu asistenții medicali argeșeni, 

întâlnire atât de așteptată și atât de 

valoroasă. Ei, asistenții medicali argeșeni, 

dau valoarea acestei întâlniri.  

Am considerat absolut necesar, ca la această 

revedere, primul gând să fie către aceia 

dintre noi care ne veghează de sus, asistenții 

medicali argeșeni care, luptând pentru a 

salva viețile pacienților, au prins ei înșiși 

aripi de înger.  

Către ei, un omagiu și o floare. Către cei cu 

care am fost binecuvântați să ne revedem am 

îndreptat recunoștința și distincțiile pe care, 

atunci când le-am oferit, le-am însoțit de 

considerație pentru toată activitatea 

desfășurată.  

Suntem recunoscători autorităților care au 

susținut, cu efort, buna desfășurare a serviciilor medicale din perioada pandemiei și nu numai, dar 

și celor pe care îi reprezint cu atâta mândrie, asistenții medicali argeșeni.  

Cred în ei. Am crezut întotdeauna și aceasta încredere a fost validată cu fiecare act medical 

dedicat îngrijirii vieții. Susțin cu tărie că ei, asistenții medicali sunt punctul de susținere al 

sistemului medical, sunt sprijin real deopotrivă pentru medici, pentru pacienți, dar și pentru 

apartinătorii acestora. Încărcătura lor sufletească este uriașă, zi de zi. Da, și-au ales această 

profesie, dar numai dacă dublează, dacă înmulțesc alegerea făcută cu dedicare, cu empatie, cu 

implicare, cu perfecționare permanentă, pot fi împliniți. 

Instituția pe care o conduc nu a sărit nicio 

treaptă a performanței și, de aceea, vă pot 

oferi garanția calității în ceea ce privește 

pregătirea profesională a asistenților 

medicali argeșeni.  

Dovadă, în acest sens, stă modul în 

care asistenții medicali argeșeni și-au 

desfășurat activitatea, mai ales în ultimii doi 

ani.  

În onoarea eforturilor lor, am 

realizat ,,Jurnalul de pandemie” și lor li se cuvine, în primul rând, aprecierea mea. Le urez 

asistenților medicali să fie sănătoși, să nu mai aibă parte de încercări atât de mari, să își 

împlinească aspirațiile profesionale și să nu uite că le instituția care îi reprezintă, le va fi, 

întotdeauna, suport real și partener de nădejde.  

Le mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături la ediția din acest an și îmi exprim 

recunoștința pentru faptul că, la nivel județean, reușim să păstrăm deschisă calea dialogului și a 

muncii în echipă, esențială pentru a ajunge la succes. 
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Devenit tradiție, simpozionul ,,Împreună pentru o generație sănătoasă”, care are doi 

parteneri redutabili în domeniul medical argeșean, OAMGMAMR Argeș și Spitalul de Pediatrie 

Pitești, a numărat, anul acesta, cea de-a X - a ediție. 

Inițiat, de către Ordinul Asistenților Medicali Argeș, din preocupare pentru sănătatea 

copiilor și perfecționarea profesională a asistenților medicali, simpozionul a devenit un etalon în 

rândul evenimentelor de acest gen și se poate face remarcat cu succes  într-o competiție de profil 

de la nivel național. 

Parteneri în acest proiect, profesioniștii din cadrul 

Spitalului de Pediatrie Pitești, medici și asistenți, au făcut 

dovada înaltei pregătiri profesionale și a implicării în 

evenimente ce au avut ca obiectiv acordarea unor servicii 

medicale de calitate micilor pacienți și aparținătorilor lor. 

De această dată, manifestarea științifică, desfășurată 

în format online, a abordat ca temă un subiect extrem de 

delicat și anume ,,Impactul COVID asupra pacientului copil, 

aparținătorilor (părinți) și asistenților medicali”. Acest 

subiect s-a regîsit în fiecare lucrare dintre cele șaptesprezece lucrări științifice pregătite, dintre 

care au fost prezentate următoarele:  

* Ce este COVID-19? – as.med.pr. în cadrul Laboratorului de analize, Codruța Badea;  

* Cum ne-a afectat pandemia COVID-19? - as.med.pr. Silvia Vasile;  

* SARS-CoV2 și efectele simțite ale impactului – as. med. pr. în cadrul Blocului Operator, Ana- 

Maria Vasilescu; 

* Impactul COVID-19 asupra copiilor cu tulburări psihice – as. med. pr. Flori Stoica; 

*  Pandemia COVID-19 prin ochii asistenților medicali de radiologie - as. med. pr. Simona 

Oțoiu; 

*Efectul pandemiei asupra părinților copiilor internați în terapie intensivă – as. med. pr. Ion 

Mihalache; 

* Pandemia COVID-19 resimțită în terapie intensivă – as. med. pr. Gabriela Stancu; 

* Efectele pandemiei SARS-CoV-2  asupra pacientului copil - as. med. pr. Alin Spălățelu;  

Președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș, Estera Stămoiu, a evidențiat, încă de 

la începutul evenimentului, importanța investiției în bunăstarea și siguranța asistenților medicali 

la locul de muncă. 

A accentuat acest subiect medicul Tudor Ionescu, 

managerul Spitalului de Pediatrie Pitești, în mesajul său, 

transmis după ce a prezentat o radiografie a impactului 

pandemiei asupra pacienților copii și a cadrelor medicale: 

 ,,Ne-am dat seama că trebuie să fim mult mai atenți în privința  

siguranței. Și la nivel internațional au fost introduse reguli de 

siguranță a salvatorului. Pe de altă parte, ne-am dat seama că 

trebuie să ne comportăm altfel și că trebuie să fim mult mai 

atenți cu materialul de protecție, în privința metodologiei, în 

privința protecției. Este deci evident că pe întregul mapamond 

s-a schimbat sistemul sanitar, s-a schimbat modul de a interveni. Partea defensivă este mult mai 

,,ÎMPREUNĂ PENTRU 

O GENERAȚIE 

SĂNĂTOASĂ” 

- SIMPOZIONUL  

CELOR MARI 

PENTRU 

SĂNĂTATEA 

CELOR MICI! 

 

,,ÎMPREUNĂ PENTRU O GENERAȚIE  SĂNĂTOASĂ”        

MISIUNEA OAMGMAMR ARGEȘ  ȘI A SPITALULUI DE 

PEDIATRIE PITEȘTI PENTRU COMUNITATE 
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accentuată în momentul de față. Dacă acum doi ani și jumătate masca nu era purtată decât în 

cazuri foarte rare, în momentul de față, când intri într-o unitate medicală, indiferent că ești 

restricționat sau recomandat de anumite protocoale, este clar că te protejezi și îți pui imediat 

mască. 

Eu țin să le mulțumesc colegilor asistenți medicali pentru că au depus, într-adevăr, în 

această pandemie, un efort deosebit și au fost și în spital și în tot ceea ce privește sistemul de 

sănătate în prima linie și, încă o dată, se pare că am reușit să facem față cu brio și cu cât mai 

puține pierderi. De asemenea, salut continuitatea acestui proiect și îi felicit pe toți cei implicați în 

organizarea și păstrarea lui deoarece este important săcăm, să lucrăm în echipă pentru a identifica 

și implementa  cele mai potrivite soluții ce au ca obiectiv sănătatea comunității și siguranța 

personalului din unitățile sanitare”. 

Cu emoția firească a celui care dă tot ce are 

mai bun în organizarea unui proiect de suflet, Neli 

Homeghiu, vicepreședinte OAMGMAMR Argeș și 

asistent medical pediatru cu vastă experiență și de 

necontestat, a adresat următorul mesaj: ,,An de an, 

acest simpozion crește și îmi înmulțește satisfacția. 

Este unul dintre roadele muncii mele care 

însumează peste patru decenii de activitate 

desfășurată în slujba sănătății celor mici. Iubesc 

copiii și, din această mare dragoste și 

responsabilitate pentru ei, consider că este necesar 

ca noi, profesioniștii din cele două instituții și nu 

numai, să ne unim forțele pentru a crea premisele 

unei generații ce crește sănătos și frumos, din toate punctele de vedere. Subiectul pe care l-am 

adus anul acesta în discuție este unul important, dar destul de dificil de abordat. Impactul 

pandemiei de COVID-19 a fost destul de mare asupra fiecăruia dintre noi , adulții, și, cu atât mai 

mult, cei mici, fie că au fost pacienți sau nu, au avut de suferit. Pandemia nu a lăsat doar răni 

fizice, ci și psihice și se impune ca fiecare specialist să acționeze pe zona sa de competență pentru 

a diminua acest impact. Le adresez mulțumiri colegilor de la Spitalul de Pediatrie pentru 

susținerea acordată cu fiecare ocazie și pentru implicarea în acest proiect care, an de an, își 

întărește rădăcinile, dar și echipei de la OAMGMAMR Argeș pentru sprijinul constant oferit”. 

Întotdeauna un suport moral, nu doar profesional, al asistenților medicali argeșeni, 

președintele OAMGMAMR Argeș, Estera Stămoiu, a menținut, în mesajul transmis, traiectoria 

de la început subliniind necesitatea investițiilor în domeniul pe care îl reprezintă, precum și a 

siguranței lucrătorilor din unitățile sanitare.  

,,Îi mulțumesc doamnei vicepreședinte 

Neli Homeghiu pentru perseverența și dăruirea 

puse în slujba asistenților medicali, fiind parte 

fundamentală a realizării acestui eveniment. 

Este evident că asistenții medicali au lucrat 

timp de doi ani de zile într-un mediu deosebit 

de dificil. Este incontestabil că pandemia a 

avut un impact major asupra personalului din 

sănătate. Este clar că este nevoie de un efort 

colectiv pentru eliminarea unor factori de risc 
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care afectează profesioniștii. Nu întâmplător tema ICN din acest an este investiția în asistența 

medicală și două dintre domeniile în care sunt necesare investițiile sunt tocmai acestea: 

bunăstarea asistenților medicali și siguranța acestora. Menținerea sănătății fizice și psihologice a 

asistenților medicali este fundamentală. Pentru a satisface actualele, dar și viitoarele nevoi de 

sănătate este necesară adoptarea unor schimbări sistemice pentru diminuarea sau eliminarea 

multor factori de risc ce afectează profesia. Apreciez în mod deosebit tema abordată în lucrările 

științifice pregătite pentru această ediție a simpozionului ,,Împreună pentru o generație 

sănătoasă”. Pandemia de COVID-19 a lăsat urme adânci și greu de estompat. Micii pacienți 

diagnosticați cu COVID-19 reprezintă o categorie extrem de vulnerabilă, iar impactul pe care 

pandemia l-a avut asupra lor s-a răsfrânt, în mod inevitabil, și asupra aparținătorilor și asistenților 

medicali. Pentru fiecare copil afectat de COVID-19 au existat cel puțin doi-trei adulți care au 

empatizat cu suferința sa. Cu toate acestea, nu trebuie să permitem acestor cifre să ne 

copleșească. Stă în puterea noastră să luăm măsuri, cât mai din timp posibil, pentru a atenua sau 

chiar elimina impactul negativ al pandemiei de COVID-19. Potrivit datelor furnizate de 

UNICEF,,impactul asupra sănătății mintale și a bunăstării copiilor și tinerilor continuă să 

cântărească greu. La nivel global, cel puțin unul din șapte copii a fost afectat în mod direct de 

măsurile de carantină. Întreruperea rutinei, a educației, a activităților recreative, dar și grijile 

legate de veniturile și sănătatea familiei îi fac pe mulți tineri să încerce sentimente de teamă, furie 

și îngrijorare pentru viitorul lor”. Se impune, așa cum am menționat mai sus, ca punct de pornire 

absolut necesar, să identificăm persoanele asupra cărora amprenta COVID-19 a fost covârșitoare. 

Pasul doi este acela de a determina aceste persoane să recunoască nevoia de sprijin profesionist, 

iar pasul trei să accepte acest sprijin. Când spun sprijin fac referire la tot suportul moral, 

profesional, financiar, social, terapeutic de care este nevoie pentru a reduce semnificativ impactul 

COVID-19. Pentru a satisface actualele, dar și viitoarele nevoi de sănătate este necesară 

adaptarea unor schimbări sistemice pentru diminuarea sau eliminarea multor factori de risc ce 

afectează profesia. Ce putem face noi, asistenții medicali? 

În calitatea de reprezentant al Ordinului eu vreau să îmi iau angajamentul că, în perioada 

următoare și până la sfârșitul anului, vom dezvolta și vom face o prioritate din aceste programe 

de formare care să fie centrate pe siguranța asistentului medical la locul de muncă. Este nevoie și 

de un efort din partea angajatorilor, și mă bucur că sunt alături de noi. Și vreau să subliniez, din 

nou, că Spitalul de Pediatrie rămâne un reper și un model în ceea ce privește implicarea 

angajatorului în privința susținerii asistenților medicali. Angajatorii pot implementa proceduri și 

mecanisme de protecție a asistenților medicali la locul de muncă. Ce poate face societatea? Ceea 

ce a făcut și poate că ar fi foarte bine să își continue această atitudine și anume să sprijine și să 

recunoască rolul crucial al asistentului medical și contribuția pe care au avut-o și pe care o au 

asistenții medicali în furnizarea serviciilor de sănătate. Și, nu în ultimul rând, bineînțeles că pot 

acționa și trebuie să acționeze factorii de decizie care pot sprijini și include în planurile strategice 

de dezvoltare ale comunităților locale acest suport pentru asistenții medicali. Putem crea și 

susține un mediu de echipă și o cultură pozitivă la locul de muncă. Putem prioritiza propria 

sănătate și bunăstare prin menținerea unor comportamente și atitudini sănătoase. 

Am încredere în asistenții medicali argeșeni, bine pregătiți și empatici că vor rămâne un 

factor decisiv în această misiune de a limita sau elimina impactul COVID-19 asupra micilor și 

marilor pacienți, dar și asupra propriei persoane. Cu cât ne implicăm mai mult cu atât șansele de 

reușită sunt mai mari și mai aproape. Este calea singură și sigură de a lupta ,,Împreună pentru o 

generație sănătoasă”. 
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După doi ani de provocări generate de pandemia de COVID-19, președintele Ordinului 

Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali  din România Filiala Argeș, 

Estera Stămoiu, a inițiat un simpozion inedit având empatia ca subiect central al discuțiilor.  

Manifestarea ,,Îngrijim cu empatie” s-a desfășurat în sala de ședințe din cadrul Spitalului 

Orășenesc Mioveni, chiar de Ziua Empatiei, pe 10 iunie, în prezența asistenților medicali din 

această unitate sanitară. Au onorat  invitația la eveniment 

atât președintele Colegiului Psihologilor din România Filiala 

Argeș, Narcis Sima, cât și reprezentantul Primăriei Mioveni, 

Otilia Constantinescu, ambii transmițând mesaje cu impact 

deosebit. Toți cei prezenți au primit insigne cu un mesaj 

motivațional și câte un exemplar din jurnalul de pandemie, 

catalogul documentar realizat și editat de OAMGMAMR 

Argeș. 

Ziua Empatiei  a fost, de fapt, un bun prilej pentru a 
lansa o invitație la generozitate față de cei din jur prin 

acordarea de timp în care să-l asculți pe cel de lângă tine și 

de sentimente sinonime cu înțelegerea. A rezona sufletește, a 

empatiza cu acela aflat într-o anumită situație reprezintă o 

artă a comunicării verbale și nonverbale. În cazul profesiei de asistent medical, empatia este o 

condiție esențială, o valoare supremă a calității umane ce aduce un plus de necontestat calității 

profesionale și, pe cale de consecință, un beneficiu imens pacienților. 

Manifestarea organizată de OAMGMAMR Argeș a avut un ecou deosebit în rândul celor 

prezenți care, în unanimitate, și-au exprimat aprecierea față de o astfel de inițiativă. Mai mult, din 

dialogul născut între organizatori, invitați și asistenții medicali participanți la eveniment a reieșit 

nevoia acută de empatie nu doar față de pacient, ci și în relațiile intercolegiale și chiar la nivel 

extins în societate. 

Președintele Colegiului Psihologilor din România Filiala Argeș, Narcis Sima, a punctat 

aspecte esențiale din prisma profesiei pe care o practică: 

,,Toate profesiile care presupun interacțiunea dintre minim două persoane sunt profesii de contact 

și, în astfel de profesii de contact, cel mai bun lucru este să ne cultivăm empatia. Știm cu toții, de 

fapt, că în jurul nostru sunt oameni care nu rezonează la nevoile noastre, nu neapărat cele 

organice, ci spirituale, emoționale. Empatia cognitivă este o abilitate, individuală, de a deduce cu 

acuratețe gândurile și sentimentele altora, capacitate pe care trebuie să o cultivăm în fiecare zi.  

Empatia afectivă este atunci când rezonăm la experiența subiectivă a celui din fața noastră. 

Trebuie să ne găsim un echilibru, pentru că nici rezonanța empatică afectivă extrem de multă nu 

ne va aduce nouă foarte mult bine.  Trebuie să identificăm mecanisme de a face față, în care, 

după o anumită limită, trebuie să avem un mecanism de gestionare, altfel vom prelua toate 

nevoile psihologice ale pacientului și ne vom supraîncărca și vom intra în burnout. Sistemul 

medical, din punctul meu de vedere, a evoluat foarte mult în ultimii ani. Apreciez cât de frumos 

este aici, la Spitalul Orășenesc Mioveni, și de cât de stimulant este mediul organizațional. Este 

ceea ce ne trebuie pentru a ne simți bine la locul de muncă. Pe masa parlamentarilor există o 

modificare legislativă prin care se va asuma angajarea psihologilor și în spitale, pentru că partea 

,,ÎNGRIJIM CU EMPATIE!” – CAMPANIA LANSATĂ DE OAMGMAMR ARGEȘ 

 LA SPITALUL ORĂȘENESC MIOVENI 
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fizică este în corespondență cu partea psihică. Empatia dumneavoastră, a asistentelor medicale, a 

cadrelor medicale, poate fi definită prin capacitatea de a înțelege sentimentele pacienților, deși 

vom întâlni, din nefericire și pacienți ale căror sentimente le vom putea doar intui. Empatia este 

esența oricăror interacțiuni și ar trebui văzută ca un indicator clinic important pentru oferirea de 

îngrijiri medicale de înaltă calitate. Și eu, ca psiholog, la fel ca și dvs, am o profesie care se 

desfășoară sub semnul empatiei.  

Bun cunoscător al situației din teren, reprezentantul Primăriei Mioveni, Otilia 

Constantinescu, a subliniat necesitatea empatiei în desfășurarea actului medical, dar și întărirea 

spiritului de echipă tocmai pentru binele pacienților și, implicit, al comunității. ,,Mulțumesc 

pentru inițiativă. Plec de aici cu energie pozitivă, cu sufletul încărcat în bine. Eu cred că empatia 

se naște și din educație. Referitor la empatia comportamentală, poate că de multe ori într-un 

compartiment sau într-o secție, medicul care coordonează secția le poate da asistentelor medicale 

un imbold pentru că medicul este modelul lor. Este foarte important ce insuflă acel om care 

conduce echipa, adică medicul, asistenților medicali. Pacientul, când este în spital, este într-o altă 

lume, iar personalul medical trebuie să înțeleagă că pentru pacienți este destul de greu prin 

simplul fapt că au ajuns într-un spital. Mă bucur că ați venit și sper să ne revedem, iar acest 

proiect să aibă succesul meritat. Aveți tot sprijinul administrației locale”. 

Rodica Leancă, asistent șef pe Spitalul Orășenesc Mioveni, a făcut mărturisiri emoționante 

subliniind faptul că empatia este un lux necesar și sursă sigură de satisfacție profesională.  

Sunt  232 de asistenți medicali pe care trebuie să îi coordonez. Și noi am fost pacienți și toți ne 

doream ca medicul sau asistentul medical să stea mai mult cu noi. Din păcate, nu ne permitem 

acest lux pentru că nu avem timpul fizic, să stăm prea mult 

cu pacientul. Empatia este foarte importantă însă. Se spune 

că medicul este creierul, asistentul medical este sufletul.  Cea 

mai mare satisfacție vine de la acei pacienți care ne-au 

transmis mulțumirile lor pentru ceea ce au trăit în acest 

spital, pentru faptul că au plecat sănătoși acasă și acest lucru 

ne-a încărcat pozitiv de fiecare dată”. 

         Aura Rizescu, asistent șef secția Ortopedie, Spitalul 

Orășenesc Mioveni și consilier județean OAMGMAMR 

Argeș, este umăr de sprijin pentru colegii săi și un bun 

exemplu de asistent medical empatic. Aceasta a făcut apel 

către colegii săi de a privi empatia ca pe un diamant la care trebuie să lucrezi pentru a-l șlefui:  

,,Eu am văzut acest spital crescând de la prima cupă de pâmânt escavat. Administrația locală a 

reușit să rezolve toate problemele administrative și să finalizeze acest proiect extraordinar la nivel 

național. Empatia înseamnă pentru mine relația cu pacientul, cu colegii mei și cu șeful meu 

ierarhic. Cu toți cei cu care interacționez în fiecare zi de muncă. Empatia se referă la tot. Noi ne 

naștem, ne este în genă, ca un diamant, plin re reziduri și de cărbune. Dacă nu îl găsește un 

bijutier iscusit, rămâne acolo, neșlefuit. Avem oportunitatea de a lucra într-un mediu 

extraordinar. Și empatia pornește în primul rând din mediul în care lucrezi. Când îți îngheață 

picioarele la serviciu, nu mai poți fi empatic așa cum ți-ai fi dorit. Când vii în spitalul nostru și te 

primește la recepție o doamnă foarte amabilă care te îndrumă la etajul șase parcă simți că este 

altceva. Trebuie să manifestăm această empatie de la om la om. O conștientizăm la nivel 

cognitiv, dar dacă nu somatizăm, dacă nu transmitem această emoție. Trebuie să fim atenți la ce 

se întâmplă în jurul nostru. Asistenții medicali sunt veriga dintre pacient și medic”.     
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Atât Aura Rizescu, cât și Rodica 

Leancă au primit din partea președintelui 

Estera Stămoiu câte un exemplar din Tratatul 

de Îngrijiri Medicale, lucrare care este un  

suport esențial pentru asistenții medicali în 

atingerea performanțelor profesionale. 

OAMGMAMR Argeș a identificat, 

prin manifestarea dedicată empatiei, o zonă în 

care este necesară implicarea constantă a mai 

multor factori, zonă la care președintele 

asistenților medicali argeșeni, Estera Stămoiu, a făcut referire în mesajul său: ,,Se spune că cea 

mai mare putere a omului este puterea de a empatiza.  

Este o conexiune misterioasă între noi, oamenii.  De Ziua Empatiei, putem să lăsăm misterul  sau 

să încercăm să îl descifrăm  și să îl raportăm la profesia noastră de asistent medical . 

Oameni ai administrației locale, ai Guvernului, ai Parlamentului, au făcut eforturi uriașe pentru a 

construi acest spital, și aceasta, tot 

dintr-o empatie, dintr-o grijă sporită 

pentru comunitate. 

Ca asistenți medicali, este necesar  

să fim convinși  de natura absolut 

esențială a promovării  și 

implementării acestei valori. Fiecare 

relație asistent medical –pacient  nu 

se oprește  la simpla cunoaștere a 

normelor de etică 

profesională. Relația implică o 

responsabilitate în procesul de 

învățare a eticii și de îmbunătățire 

continuă a practicii. De aceea, unul 

din obiectivele noastre din acest an 

va fi acela de promovare a acestei 

valori profesionale urmărind un deziderat organizațional, calitatea serviciilor de îngrijire oferite 

de asistenții medicali. Ca asistent medical, înțeleg toate obstacolele pe care le puteți avea în calea 

empatiei. Ca lider, îmi asum angajamentul de a vă fi sprijin în cea mai sensibilă și necesară  

campanie pe care o lansez către dumneavoastră în beneficiul comunității argeșene.  

Implementarea valorilor profesiei urmărește o reformă de substanță în domeniu, orientată către 

performanță și având în centrul ei grija pentru pacient. Empatia, cooperarea și profesionalismul – 

aceste valori promovate vor susține și vor ghida comportamente adecvate în practica clinică, vor 

oferi un sistem de referință pentru autoevaluare și evaluare a calității serviciilor de îngrijire 

medicală”, a concluzionat Estera Stămoiu. 
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Ziua Internaţională a Asistentului Medical, marcată în data de 12 mai, este un prilej în 

plus de a sublinia rolul esenţial al acestora în furnizarea îngrijirilor medicale și a le mulţumi 

pentru profesionalismul şi eforturile depuse în asigurarea continuă a asistenţei medicale, în 

special în această perioadă pandemică.   

Investițiile în asistența medicală și respectarea drepturilor asistenților medicali sunt 

elementele cheie ale temei din 2022 stabilită de ICN (Consiliul International al Asistentilor 

Medicali) din 2022. 

ICN orientează atenția comunității internaționale din domeniul sanătății și a factorilor de 

răspundere spre construirea unor sisteme de sănătate rezistente, de înaltă calitate, care să 

răspundă nevoilor indivizilor și comunităților acum și în viitor. 
Două treimi din totalul lucrătorilor medicali din țara noastră sunt asistenţi medicali.  

Activitatea lor este vitală în procesul de acordare a tuturor tipurilor de asistenţă medicală - 

urgentă prespitalicească, primară, specializată de ambulatoriu, spitalicească, serviciile de înaltă 

performanţă şi îngrijirile medicale la domiciliu.  

Asistentul medical are o contribuţie valoroasă atât în procesul de îngrijire a pacienţilor, 

cât şi în cel de consiliere şi informare a 

acestora. 

Pandemia COVID-19 a schimbat 

lumea: modul în care trăim, socializăm, 

lucrăm, interacționăm cu ceilalți, 

precum și modul în care furnizăm 

servicii de asistență medicală. 

A sporit vizibilitatea asistenților 

medicali și a evidențiat faptul că aceștia 

sunt indispensabili pentru îngrijirile de 

sănătate și că reprezintă coloana 

vertebrală a tuturor serviciilor de 

sănătate.  

INVESTIȚIA ÎN ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI 

RESPECTAREA DREPTURILOR ASISTENȚILOR 

MEDICALI 

 

LUCRĂRI 

ȘTIINȚIFICE 
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Asistenții medicali se află în prima linie a acestei pandemii, educând, cercetând, 

prevenind, tratând și îngrijind oamenii, cu grijă, compasiune, rezistență, creativitate și excelente 

abilități de leadership.  

S-au confruntat cu violență și abuz, au continuat să lucreze, uneori fără protecție 

corespunzătoare, au fost despărțiți de cei dragi și lăudați ca eroi.  

Însă asistenții medicali sunt oameni nu îngeri, și nici supereroi.  

Au aceleași nevoi și aceleași drepturi ca toți ceilalți. Sunt profesioniști calificați, bine 

informați, cu un nivel înalt de educație, care oferă îngrijiri holistice, centrate pe persoană, pe tot 

parcursul vieții.  

Acum, mai mult ca niciodată, lumea a avut și are nevoie, ca asistenții medicali să lucreze 

la întreaga dimensiune a educației și 

pregătirii lor.  

Oportunitățile de educație 

avansată în domeniul asistenței 

medicale și creșterea rolurilor 

profesionale pot duce la 

îmbunătățirea sănătății populației.  

Să investim  în educația din 

domeniul asistenței medicale pentru 

a răspunde cererii interne și 

tehnologiilor în continuă schimbare 

și evoluției continue a modelelor 

integrate de sănătate și asistență 

socială.  

Plasarea asistenților medicali în poziții de influență și putere vor determina abordări 

integrate și centrate pe persoană ale îngrijirii de sănătate și, ca urmare, rezultate mai bune pentru 

persoanele și comunitățile pe care asistenții medicali le deservesc.  

În loc de încheiere, fiind moment de sărbătoare, de Ziua Internațională a Asistentului 

Medical, să reamintim o listă scurtă a profesioniștilor care au depășit bariera profesiei noastre și 

au intrat în memoria umanității.  

Sunt personalități care au devenit modele de umanitate. Sunt asistente medicale care au 

îngrijit răniți de pe front sau în vremuri de pace și au luptat pentru depășirea prejudecăților și 

barierelor. 

* Asistenții medicali care au pierdut lupta împotriva COVID-19; 

* Florence Nightingale - personalitatea al cărui nume a devenit sinonim cu profesia de asistent 

medical și un simbol al acesteia; 

* Ellen Dougherty, din Noua Zeelanda, a fost prima asistentă medicală din lume care a fost 

înregistrată într-o organizație profesională; 

* Virginia A. Henderson - o legendă mai modernă în asistența medicală, creatoarea unui model 

de îngrijire utilizat și în prezent; 

* Regina Maria  - a fost o figură emblematică în planul asistenței medicale, fiind supranumită 

”Mama răniților”. 

Acestora li se adaugă,  zilnic,  toți aceia dintre dumneavoastră care alină suferința 

pacienților și-și dăruiesc cu devotament și dăruire energia și timpul acestei nobile profesii. 
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”Sistemul de îngrijire a sănătății este singurul domeniu care nu ia în considerare că oboseala 

diminuează performanța. " Lucian Leape  

 

În sistemul medical, mai mult decât în orice alt 

sistem, statusul mintal al cadrului medical care 

tratează pacienți este extrem de important. 

Burnout-ul are consecințe negative, pe termen scurt și 

lung, atât asupra persoanei (epuizare, probleme de 

sănătate, părăsirea locului de muncă, etc.), cât și 

asupra organizației (absenteism, scăderea 

performanței, erori, etc.) 

Preocuparea sistemelor de sănătate cu privire la 

sindromul de burnout 

Încă de la începutul epidemiei, eforturile concertate ale sistemelor medicale din diferite 

țări au vizat elaborarea unor ghiduri și protocoale clare, reguli și dispoziții transmise periodic 

către instituțiile medicale, astfel încât cadrele medicale expuse pericolului de contaminare să se 

simtă în siguranță. Burnout-ul în rândul asistenților medicali nu conduce numai la o scădere a 

satisfacției acestora, ci ulterior, poate afecta grav calitatea serviciilor și dezvoltarea profesională a 

acestora. 

RECOMANDĂRI OMS 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a publicat 

un ghid de sănătate mentală, ce conține 

recomandări pentru menținerea bunăstării 

psihice în timpul epidemiei de Covid-19 pentru 

personalul medical.  

Lucrătorii medicali sunt printre cele mai 

afectate categorii din cauza așteptărilor mari ale 

societății de a soluționa pozitiv orice caz 

medical, ceea ce nu este posibil întotdeauna. 

Studiile arată că tot mai mulți lucrători 

medicali sunt afectați de anxietate, depresie și 

PREOCUPAREA SISTEMELOR DE SĂNĂTATE CU 

PRIVIRE LA SINDROMUL DE BURNOUT 
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stres post-traumatic.  

Menținerea sănătății mintale a acestora trebuie să fie o prioritate în toate clinicile și spitalele 

din întreaga lume.   

 

Menținerea sănătății mintale a personalului medical – ce pot face managerii de spitale? 

În timpul pandemiei de COVID-19, presiunea uriașă pusă asupra sistemului medical poate fi 

resimțită la nivelul fiecărei persoane care lucrează într-o instituție medicală.  

 Preocuparea pentru starea de bine a angajatului ar trebui să fie un deziderat pentru orice 

instituție sau companie.  

Factori aflați în relație cu specificul organizațional al sistemului public de sănătate  

Factorii generatori de stres pot fi reprezentați de  

 ambiguitatea sarcinilor prioritare din timpul zilei de lucru; 

 percepția individuală de incompetență la locul de muncă; 

 sentimente de inadecvare personală și nesiguranță; 

  relații deficitare și lipsa de comunicare 

cu superiorii ierarhici și colegii.  

       Mobbingul – factor generator de 

burnout 

 Riscul personalului medical de a se 

confrunta cu violența în general și cu 

agresivitatea verbală în special, este o 

constantă, fiind deosebit de relevant în 

apariția sindromului burnout.  

  Acest fapt a fost studiat recent, fiind 

pus în evidență rolul crucial în 

menținerea echilibrului de la locul de 

muncă al diferitelor tipuri de resurse în 

protejarea personalului medical de efectele negative ale agresiunii verbale  

  Strategii de prevenție și intervenție în burnout 

 În ultimii ani, managerii tot mai multor instituții au început să conștientizeze importanţa 

promovării oricăror metode de creștere a nivelului de sănătate mintală și a calității vieții 

angajaților al căror destin profesional îl influențează.  

  Cu toate acestea însă, din nefericire, există în România instituții (mai ales în sectorul 

sanitar!) unde măsuri de prevenire a burnout-ului sau de terapie a acestui sindrom nu au fost 

încă implementate.  

Recomandări 

    Cadrele medicale ar trebui să fie 

informate instituțional într-un mod 

sistematic și aprofundat cu privire la 

cauzele, modalitatea insidioasă de apariție 

a sindromului burnout și, mai ales, la 

modalitățile de profilaxie și intervenție  

 Managerii spitalelor ar trebui să 

includă printre preocupările lor strategice 

susținerea într-un mod proactiv  

organizarea prin intermediul specialiștilor 
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din domeniu de cursuri pe tema sindromului burnout. 

 Managerii spitalelor ar trebui să includă și evaluarea și identificarea profilului psihologic al 

asistenților medicali, cel puțin a celor care se angajează în secțiile unde se înregistrează un 

risc mai crescut de apariție a sindromului burnout, astfel încât cadrele medicale cu trăsături 

de personalitate vulnerabile să poată beneficia de locul de muncă potrivit.  

 Ținând cont de nivelul ridicat de burnout înregistrat în spitalele publice de stat, medicul de 

medicina muncii ar trebui să participe și să realizeze, în colaborare cu psihologul clinician, 

evaluarea personalului medical nu doar din punct de vedere al sănătății fizice, dar și din 

punct de vedere psihic și emoțional, creând astfel premisele identificării precoce a apariției 

sindromului burnout.  

Rolul ANMCS în gestionarea sindromului de epuizare 

 Măsuri implementate pentru scaderea impactului sindromului de burnout asupra 

personalului sanitar, implicit creșterea siguranței pacienților este obiectiv prioritar al 

managementului calității în serviciile de sănătate. 

Măsuri 

 s-au extins resursele destinate managementului crizei COVID 

19, restrângându-se în același timp în alte zone;  

  s-au modificat structurile au fost esențiale funcționarea 

echipelor multidisciplinare și comunicarea eficientă;  

 s-au schimbat echipele obișnuite de lucru, în unele cazuri 

mediul medical fiind militarizat și supus rigorilor disciplinei 

specifice castei, activitatea desfășurându-se în condiții 

neobișnuite. 

Indicatori A.N.M.C.S 

 L5 - Managementul organizației (atribuțiile managerului și ale comitetului director) 

01.08.02.11 Spitalul are prevăzute măsuri pentru siguranța fizică a angajaților. 

01.08.02.11.08 La nivelul spitalului este reglementată modalitatea de asigurare a 

suportului psihologic pentru personal, dupa caz.  

 L49 - Managementul paliației 02.08.04.04 Instituţia are un program coerent de 

monitorizare şi menţinere a sănătăţii muncii personalului implicat în îngrijiri paliative. 

02.08.04.04.02 La nivelul secției/compartimentului de îngrijiri paliative sunt planificate 

activități de diminuarea riscului de instalare a sindromului epuizării profesionale 

(burnout). 02.08.04.04.03 - Repartizarea individuală şi pe echipă a cazurilor din serviciile 

de îngrijire paliativă este reglementată în vederea prevenirii suprasolicitării, a instalării 

sindromului epuizării profesionale.  

            Intervenții specifice în burnout 

 Cursuri de psihoeducație cu scop de informare a personalului în ceea ce privește 

complexitatea sindromului de burnout.  

  Evaluări periodice în cadrul serviciului Medicina Muncii în colaborare cu psihologi 

autorizați în specialitatea Psihologia Muncii.  

 Este important ca evaluarea psihologică să se realizeze cu instrumente standardizare și 

aprobate de Colegiul Psihologilor din România pentru a evita neînțelegerile, erorile, 

precum și posibilele acțiuni în instanță.  

 Susținere proactivă a personalului medical prin accentuarea resursei umane (ex. politica 

“Ușilor deschise” - stil management centrat pe resursa umană).  
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CONCLUZIE 

 Deoarece epuizarea personalului medical este asociată cu scăderea calității îngrijirii și a 

siguranței pacienților, gestionarea eficientă a epuizării personalului medical are implicații 

practice atât pentru angajații din sectorul medical, cât și pentru pacienți, cu consecințe 

majore asupra modului în care sistemul de sănătate răspunde la epidemiile actuale sau 

viitoare.  

Referințe Bibliografice: 
 https://www.politicidesanatate.ro; 

 https://sanatateinfo; 

 https://anmcs.gov.ro;  

 https://anmcs.gov.ro/web; 

 https://www.gettyimages.com  
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Aș vrea să vorbim despre cum ar trebui sprijiniți asistenții medicali, nu doar pentru a 

asigura servicii de sănătate sigure și de calitate, dar și pentru a le proteja profesia și viața și a 

rezolva deficitul în nursing care afectează întreaga lume.   

 Raportul „Asistenții: O voce de urmat – O viziune a viitorului sănătății”, realizat de 

International Council of Nurses 

(ICN), evidențiază strategii naționale 

și soluții urgente pentru evoluția 

sistemului medical și 

susținerea profesiei de asistent 

medical, pentru a beneficia cu toții 

de un sistem de sănătate mai bun. 

 Acest progres este esențial în 

contextul afecțiunilor moderne, al 

populației îmbătrânite și al crizelor 

în sănătate care vor continua să apară 

negreșit în viitor.    

Asistenții medicali lucrează pentru a educa, a preveni, a trata și îngriji pacienții cu atenție, 

compasiune, grijă și reziliență, chiar și sub presiune. 

STRATEGII DE SPRIJIN PENTRU UN SISTEM MEDICAL MAI BUN 

 
 

 

https://www.politicidesanatate.ro/
https://sanatateinfo/
https://anmcs.gov.ro/
https://anmcs.gov.ro/
https://anmcs.gov.ro/
https://anmcs.gov.ro/web
https://www.gettyimages.com/
https://www.icn.ch/system/files/documents/2021-05/ICN%20Toolkit_2021_ENG_Final.pdf
https://www.icn.ch/system/files/documents/2021-05/ICN%20Toolkit_2021_ENG_Final.pdf
https://medijobs.ro/blog/tot-despre-meseria-de-asistent-medical
https://medijobs.ro/blog/tot-despre-meseria-de-asistent-medical
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 După perioada dificilă prin care am trecut cu toții, se spune că asistenții medicali sunt o 

parte importantă a eroilor din prima linie. Însă tot ei, sunt oameni cu aceleași drepturi și nevoi ca 

și ceilalți, iar pandemia nu a făcut decât să arate că multe sisteme de sănătate se pot prăbuși rapid 

pentru că nu țin pasul cu aceste nevoi.   

 Conform raportului ICN, ”e nevoie de o nouă și rapidă transformare a felului în care 

vedem și tratăm asistența medicală”, pentru a putea transforma totodată și sistemul medical.  

În ultimii doi ani, personalul de asistență medicală și-a asumat unele dintre cele mai critice roluri 

și responsabilități, la muncă. În timp ce își îndeplinesc aceste atribuții contra cronometru, pentru a 

salva pacienți, își sacrifică sănătatea fizică, psihică și emoțională. 

 ICN argumentează – așa cum arată și alte studii în domeniu, în diverse țări, 

inclusiv România – că sunt necesare mai multe investiții în nursing, mai multe poziții senior cu 

putere de decizie, o educație continuă și păstrarea forței de muncă.   

Conform raportului ICN, asistenții medicali pot fi susținuți cel mai bine prin:  

1. Siguranță la locul de muncă; 

2. Recunoașterea rolului vital al nursingului; 

3. Investiții în asistență medicală;  

4. Dezvoltarea continuă a profesiei de asistent medical;  

5. Educația medicală continuă; 

Conform raportului ICN, asistenții medicali pot fi susținuți cel mai bine prin:  

1. Siguranță la locul de muncă;  

2. Recunoașterea rolului vital al nursingului;   

3. Investiții în asistență medicală; 

4. Dezvoltarea continuă a profesiei de asistent medical;  

5. Educația medicală continuă; 

1. Siguranța locului de muncă   

Riscurile pe care și le asumă personalul de asistență medicală: 

 Expunerea la agenți patogeni (și protecția inadecvată / insuficientă);  

 Programul lung de muncă (statul peste program);  

 Stresul psihologic (inclusiv teama că pot infecta familia / comunitatea);   

 Oboseala și epuizarea profesională (burnout); 

 Stigma socială, care poate afecta grav psihicul;  

 Violența fizică și psihologică. 

 49% dintre asociațiile naționale de nursing (ANN) intervievate în studiul ICN au raportat 

incidente de violență sau discriminare împotriva asistenților 

 Pentru a crea condiții de siguranță la locul de muncă, următoarele aspecte merită 

prioritizate: 

 Recunoașterea eforturilor, sacrificiilor și competențelor lucrătorilor din sănătate; 

 Implementarea unor standarde de siguranță, salubritate, igienă, prevenire și controlul 

infecțiilor în rândul cadrelor medicale;  

 Pregătirea forței de muncă în nursing prin educație medicală continuă în programe de 

prevenire și control al infecțiilor; 

 Asigurarea unui nivel minim, dar sigur, de personal medico-sanitar; 

 Îmbunătățirea stării mentale și psihologice a personalului medical;  

 2. Recunoașterea rolului esențial al nursingului în sănătate  

 Nursingul are nevoie de recunoaștere când vine vorba de îndatoriri, abilități și competențe 

ale meseriei de asistent medical.    

https://medijobs.ro/blog/studiu-30-000-de-angajati-din-sanatate-au-infectati
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 Odată cu pandemia, ”asistenții medicali au devenit eroi”. E un semn bun, dar asistenții 

medicali nu au nevoie să fie văzuți ca ființe perfecte. Ei trebuie să devină și în ochii 

publicului profesioniști capabili, educați, cu gândire critică și atenție la detalii, care 

lucrează cu și pentru oameni.  

 Recunoașterea rolului critic pe care îl joacă ar trebui promovat real în fața publicului, nu 

pentru a caștiga admirație neeapărat, ci pentru ca oamenii să înțeleagă și să conștientizeze 

ce presupune munca și luptele celor care le asigură îngrijiri medicale zi de zi.  

  În acest fel, se poate ajunge mai ușor la un dialog între pacienți și furnizorii de 

servicii medicale privind noi moduri de a le proteja sănătatea.  

 3. Investiții în asistența medicală   

  Așa cum bine se cunoaște,  de ani buni există un deficit substanțial de asistenți 

medicali. Înainte de criza COVID-19, a fost cea mai critică problemă a sistemelor de 

sănătate de peste tot în lume. Acum este la fel. Iar stresul și presiunea resimțite continuă 

să mărească deficitul de personal. 

  19% dintre asociațiile naționale de nursing care au participat la studiul ICN au 

confirmat o creștere a numărului de asistenti medicali care părăsesc profesia din cauza 

pandemiei. Motivele principale? Volumul prea mare de muncă, lipsa de resurse, burnout-

ul și stresul.   

Acest mare deficit ar putea fi rezolvat prin anumite strategii și schimbări de perspectivă: 

 Creșterea forței de muncă în nursing merită văzută ca o investiție care duce la o bunăstare 

națională; 

 Susținerea pacienților în a deveni parteneri activi în îngrijirea lor, asumându-și mai multă 

 responsabilitate pentru starea lor și managementul afecțiunilor; 

 Implementarea tehnologiilor și a resurselor de care au nevoie pentru a crește calitatea 

serviciilor de asistență medicală. 

 4. Dezvoltarea profesiei de asistent medical   

 La noi, majoritatea asistenților medicali din clinici și spitale sunt asistenți medicali 

generaliști.   

 În alte țări, există alte titluri sau chiar și mai multe calificări pentru cei din nursing, cum 

este, spre exemplu, asistentul medical înregistrat în practică avansată (APN), care au studii post-

universitare, dar și asistenți în roluri de educatori, roluri guvernamentale șamd.  

 Această precizare este 

importantă pentru că, în contextul 

pandemiei, a ieșit la iveală faptul 

că personalul de nursing este 

subevaluat și subreprezentat la nivelul 

de luare a deciziilor – confruntându-se 

cu politici depășite și limite în 

dezvoltarea profesională.  

Asistenții medicali șefi (APN-

Advanced Practice Nurse) au 

oportunitatea de a se implica mai mult 

în stabilirea reglementărilor și 

politicilor corecte privind practica 

medicală și standardele de lucru, având un rol cheie în evoluția profesiei de asistent.   

https://medijobs.ro/blog/tot-despre-meseria-de-asistent-medical
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 Mai precis, calitatea îngrijirilor și satisfacția unui job depind de calitatea persoanelor 

aflate în roluri de leadership, de o cultură organizațională sănătoasă și de calitatea echipei – 

aspecte care sunt (sau trebuie să fie) puternic influențate de asistenții șefi.  

Ca urmare, aistenții medicali ar trebui lăsați să se implice mai mult în luarea deciziilor cu privire 

la  anumite aspecte legate de munca lor, iar acest lucru ar fi posibil dacă: 

 Ar fi create noi modele de îngrijire eficientă, pe bază de fonduri și politici ce susțin forța 

de muncă în  asistență medicală; 

 Ar avea mai multe oportunități de educație pentru a continua dezvoltarea profesională.   

 41% dintre asociațiile naționale de nursing 

intervievate de ICN au raportat un interes crescut al 

sistemelor de sănătate în a pregăti mai mulți asistenți 

medicali în practică avansată.  

5. Educația medicală continuă 

 Modernizarea metodelor de învățare va permite 

adaptarea mai ușoară și rapidă a personalului medical la 

noile cerințe aparute odată cu evoluția tehnologică în 

sănătate.  

 Programele universitare vor trebui să se adapteze 

pentru a asigura pregătirea asistenților medicali în a lucra 

și în afara unităților de îngrijire acută, orientându-se și pe 

programele de sănătate publică și comunitară, dar și pe 

asistența medicală multidisciplinară.  

 

Metode de îmbunătățire a educației medicale 

continue în nursing: 

  

 Recunoașterea și recompensarea abilităților și experienței  dobândite; 

 Oportunități de învățare și practică în unități clinice; 

 Focus pe îngrijiri multidisciplinare integrate; 

 Utilizarea tehnologiei pentru învățare, astfel încât personalul medical să se folosească 

resursele digitale cât mai bine posibil; 

 Focus pe îngrijirea holistică a pacientului (nu a bolii) și pe starea sa de bine; 

 Susținerea cercetării educaționale în domeniu;  

 Standarde profesionale pentru practică și acreditări;   

 Din punct de vedere istoric, crizele globale de sănătate au condus forțat la schimbări 

majore în felul în care se 

practică asistența medicală.  

La fel cum și pandemia 

din 2020 a forțat națiunile să 

învețe să creeze sisteme de 

sănătate mai bune o 

responsabilitate împărtășită de 

toate sectoarele implicate, nu 

doar de sănătate. 

  În viziunea 

experților privind asistența 
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medicală de viitor, asistentul medical este implicat activ, dedicat, iar opinia lui contează 

când vine vorba de luarea deciziilor în sistemul medical.    

“Being a nurse means to hold all your own tears and start drawing smiles on people 

faces”.  (Dana Basem)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: As. med. pr. Ana-Maria Vasilescu, 

                                               Spitalul de Pediatrie Pitești 

 

 

 

Spitalul de Pediatrie Pitești nu a fost inclus în lista spitalelor desemnate COVID-19, dar 

activitatea din spital a fost influențată negativ atât de restricțiile impuse prin instalarea stării de 

urgență, cât și de restricțiile asupra internărilor și 

activității din ambulatorii impuse prin ordin al 

Ministrului Sănătății. 

Numărul internărilor la nivelul Spitalului de 

Pediatrie Pitești s-a prăbușit dramatic începând cu 

aprilie 2020, când s-au înregistrat cu 76% mai puține 

spitalizări decât în perioada similară a anului anterior. 

În urma observației pacienților internați, s-a 

constatat că impactul negativ al carantinei asupra 

sănătății mintale a copiilor a fost extrem de puternic din 

cauza 

înțeleger

ii limitate a faptelor, ducând la creșterea anxietății 

și la dificultăți emoționale. De asemenea aceștia 

prezentau și un risc sporit de agresiune din cauza 

utilizării excesive a rețelelor electronice și sociale. 

Situația adolescenților este însă diferită. 

Aceștia nu au raportat nicio schimbare în  propriile 

lor dificultăți emoționale sau comportamentale.  

Nevoile lor de a se simți în  siguranță cât și 

nevoia de apartenență nu au fost alterate. 

Adolescenții au înțeles că această boală nu 

îi afectează la fel de mult ca pe adulți, dar au 

SARS-CoV-2 ȘI EFECTELE  SIMȚITE ALE IMPACTULUI 
 



 

30 

 

înțeles și necesitatea de a purta masca de protecție. 

Măștile folosite în prezent pentru copii sunt măști pentru adulți fabricate în dimensiuni 

geometrice mai mici și nu au fost nici testate și nici aprobate special în acest scop.  

APARȚINĂTORI 

Printre primele măsuri de limitare a răspândirii epidemiei de COVID-19 ce au fost 

adoptate începând din data de 9 martie 2020, de către Comitetului Național pentru Situații 

Speciale de Urgență  a fost interzicerea vizitelor în spitale pentru aparținătorii pacienților. 

RESTRICȚIONAREA  ACCESULUI  ÎN  SPITAL 

Accesul este permis în spital doar de un singur aparținător, în urma triajului 

epidemiologic, făcut de către personalul medical desemnat. 

FRICA DE COVID 

Teama de infectare, frica de infecții nosocomiale sau condițiile din spitale au alterat grav inclusiv 

diagnosticarea la timp a pacienților, fapt care, altfel, ar putea salva viața unui om. 

Un impact semnificativ al pandemiei de COVID-19 este evidențierea profesiei de asistent 

medical. 

 ASISTENȚI MEDICALI 

 Imagini cu  leziuni ale pielii faciale, după purtarea pe termen îndelungat a măștilor FPPT3, au un 

impact major asupra publicului.   

SINDROMUL DE EPUIZARE INDUS DE MASCĂ 

Principalele cauze ale acestor simptome țin de modificări evidente în fiziologia respiratorie la 

purtătorii de mască.  

EFECTE MICROBIOLOGICE 

Mediul cald și umed creat de măști în interiorul acestora, în absența unor mecanisme de protecție 

– anticorpi, celulele de apărare și inhibare a agenților patogeni – oferă terenul propice pentru 

diferiți agenți patogeni, ca bacteriile și ciupercile, și permite acumularea virușilor. 

EFECTE PSIHIATRICE 

Întrucât măștile provoacă o reinhalare a dioxidului de carbon, cu o acumulare în exces a acestuia, 

se poate ajunge la declanșarea atacurilor de panică. 

SINDROMUL BOURNOUT 

Sindrom Burnout este răspândit și în rândul 

asistenţilor medicali. Ei prezentând o stare 

avansată de epuizare fizică, emoțională şi 

psihică, generată de stresul de la locul de 

muncă, care poate diminua activitatea, 

performanțele persoanei afectate şi conduce 

chiar la pierderea capacităţii de muncă, 

totală sau parțială. 

CONCLUZII 

Pandemia a demonstrat că limitele există 

pentru a fi depășite, în special în sănătate. 

Sistemele medicale din întreaga lume, puse 

în fața unei situații fără precedent, au fost nevoite să se reinventeze peste noapte pentru a limita 

răspândirea virusului.  

Impactul pandemiei asupra serviciilor de sănătate este, încă, incomensurabil. 
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      Autor: As.med.pr. Flori STOICA, 

                                                                 Spitalul de Pediatrie Pitești 

 

Pandemia a generat o adevărată furtună în viețile tuturor. Apariția pandemiei a determinat 

o schimbare a comportamentului uman și a indus o stare de disconfort psihic la nivel global. 

Pandemia COVID-19 a creat la rândul ei o pandemie de frică, anxietate și depresie. Pandemia a 

generat o adevărată furtună în viețile copiilor și ale adolescenților, ale adulților și ale persoanelor 

vârstnice. 

 

 

Pandemia a dus la :  
* întreruperea rutinei; 

* întreruperea educației; 

*întreruperea activităților recreative.  

 *grija legată de venituri și sănătatea 

familiei 

 

 

 

 

 

 

RESTRICȚIILE și INTERDICȚIILE  

Măsurile de restricție luate de autorități în timpul pandemieei de COVID-19 au dus la  creșterea 

numărului copiilor cu tulburări psihice, aceștia având acces limitat la : 

* servicii medicale; 

* programme de recuperare de profil; 

* internări; 

* simptomele s-au manifestat mai puternic;  

* suferință mai mare. 

IMPACTUL ASUPRA PACIENTULUI PSIHIATRIC PEDIATRIC  

* IZOLAREA obligatorie  - a creat premisele unei socializări deficitare;  

* ONLINE-UL, mod de viață - timpul fizic acordat copiilor de către părinți s-a diminuat;  

* ȘCOALA de acasă  - singura preocupare a devenit statul în fața calculatorului, telefonului, 

televizorului. 

Din cauza limitărilor sociale și a izolării s-au creat serioase dependențe care au adus în 
serviciul nostru numeroase cazuri de copii și adolescenți cu patologii diverse.  

IMPACTUL COVID-19 ASUPRA COPIILOR CU TULBURĂRI 

PSIHICE  
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Numărul internărilor a scăzut în perioada pandemiei pe fondul aplicării măsurilor 

epidemiologice necesare limitării răspîndirii infecției cu SARS COV-2 (s-au internat doar cazuri 

de urgențe psihiatrice sau decompensate).  

Nu există studii care să vizeze evoluția patologiilor psihiatrice ale copiilor și adolescenților în 

această perioadă.  

Factori care au afectat sănătatea mintală a copiilor și adolescenților: 

* carantina prelungită; 

* teama de infecții; 

* frustrarea și plictiseala; 

* lipsa de contact cu colegii de școală și 

profesorii; 

* lipsa de sfaturi acasă, pierderea celor dragi.   

Pandemia își va ocupa locul în canonul 

traumelor mondiale. Tânara generație care 

trece  acum prin coronavirus își va aminti 

permanent de această tragedie. Pentru unii 

amintirile vor cauza o durere mai mică, 

pentru alții mai mare.  

SCOPUL pentru părinți și profesioniști 

este de a-i face pe copii să treacă mai ușor 

peste aceste momente pentru ca amintirile lor să nu genereze traume ulterioare.  

Un CONSULT PSIHIATRIC este recomandat după și în timpul unei perioade de crize, 

pentru a preîntâmpina anumite probleme care pot afecta pe termen lung sănătatea mintală și 

calitatea vieții, mai ales în cazul copiilor care nu știu să se regleze emoțional și nici nu sunt 

capabili să exprime ceea ce simt pentru a putea fi ajutați.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                      Autor: As.med.pr. Codruța Badea, 

                                                      Spitalul de Pediatrie Pitești  

 

 

COVID-19 este boala cauzată de virusul numit coronavirusul sindromului respirator acut 

sever 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 este o nouă tulpină de coronavirus, care nu a fost depistată 

la oameni înainte de decembrie 2019.  

         Coronavirusurile reprezinta o familie extinsa de virusuri, care pot afecta atat oamenii, cat si 

animalele. Numele de coronavirus provine de la forma virusului, care are un invelis asemanator 

unei coroane. 

 

 

       CE ESTE PANDEMIA COVID-19? 
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Căi de transmitere: 

Potrivit CDC(Centers for Disease Control and Prevention), virusul SARS-CoV-2 se transmite în 

3 moduri: 

• prin inhalare, pe calea aerului; 

• prin stropii de tuse sau strănut ai unei persoane infectate; 

• prin atingerea mucoaselor (nas, ochi) după contactul cu o suprafață contaminată. 

Principalele simptome ale COVID-19 sunt: 

• febră;  

• tuse;  

• slăbiciune sau oboseală generală;  

• modificarea sau pierderea gustului sau a mirosului;  

• dureri în gât;  

• dureri de cap;  

• dureri musculare;  

• diaree.  
           Severitatea bolii este semnificativ 

diferită de la o persoană la alta. 

           Unele persoane care au Covid-19 

sunt asimptomatice, adică nu au niciun 

fel de simptome. 

           În cazurile grave pot apărea și 

simptome precum: 

• dificultăți de respirație sau 
dispnee;  

• confuzie;  

• dureri în piept. 
În prezent, există trei metode de testare pentru COVID-19:  

• testarea unei infecții active prin testul rapid ANTIGEN și testul RT-PCR; 

• testarea expunerii anterioare (testul anticorpilor).  
        Testele ANTIGEN și PCR detectează materialele virale prezente în fluidul corporal, în timp 

ce testele cu anticorpi detectează nivelul anticorpilor produși după apariția unei infecții. 

 

TRATAMENT COVID – 19 

          În general, recomandările de îngrijire a pacienților diferă în funcție de formele de 

manifestare a bolii:  

• pentru pacienții care au simptomatologie ușoară; 

• pentru pacienții care necesită spitalizare; 

• pentru pacienții care prezintă complicații ale bolii. 
          Printre recomandări se numără și: 

• buna hidratare, mai ales la persoanele cu febra care pot să aibă pierderi de lichide, ce pot 
fi trecute ușor cu vederea; 

• antitusive obișnuite, în cazurile în care tusea este persistentă și interferează cu somnul sau 

provoacă discomfort (unii pacienți cu tuse sau dispnee pot experimenta o ameliorare 

simptomatică dacă adoptă, atunci când se odihnesc, o poziție de decubit ventral (pronare 

sau culcat pe burtă); 

• antipiretice și analgezice pentru febră, mialgii și dureri de cap (paracetamol); 
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• evitarea imobilizării la pat și efectuarea de exerciții fizice în măsura în care organismul 

permite.  

 

CUM NE-A AFECTAT PANDEMIA COVID-19? 

Asemănări şi diferenţe dintre COVID-19 

şi gripă 

Asemănări 

* ambele sunt infecții respiratorii; 

* manifestări variate, extreme, de la absența 

simptomelor, la forme severe și deces; 

* virusurile care le produc se transmit 

asemănător, pe cale respiratorie, prin 

contact direct și prin atingerea suprafețelor 

contaminate. 

Diferențe 

* gripa are o perioadă de incubație mediană 

mai scurtă și o perioadă mai mică de timp 

dintre debutul manifestărilor la un pacient și 

debutul semnelor la o persoană care s-a 

infectat de la acesta (în cazul COVID-19 

este estimat la 5-6 zile, în timp ce la gripă 

este de 3 zile.); 

* numărul de reproducere – numărul de infecții secundare generate de un individ infectat – este, 

în cazul COVID-19, de 2 - 2,5, mai mare decât la gripă. 

Rata de infeție critică în cazul COVID-19 este mai mare decat la gripă. 

MĂSURI DE PREVENŢIE 

Cele mai eficiente metode de prevenire a COVID-19: 

* vaccinarea (În cazul persoanelor vaccinate scade și 

probabilitatea de a dezvolta forme severe ale bolii sau 

de a avea nevoie de spitalizare); 

* purtatul măștilor de protecție; 

* distanțarea fizică; 

* buna ventilare a spațiilor interioare; 

* purtarea măștii de protecție poate contribui la 

stoparea transmiterii bolii; 

* spălarea frecventă a mâinilor  

 

COPII ȘI INFECȚIA CU CORONAVIRUS 

       Conform Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor, organism al Uniunii 

Europene, copiii sunt afectaţi de infectarea cu noul coronavirus într-o mult mai mică măsură 

decât adulţii. Chiar dacă ei par cea mai puţin afectată categorie în ceea ce priveşte infectarea cu 

noul coronavirus, SARS-CoV-2 îi poate pune în pericol pe cei care suferă de o serie de afecțiuni, 

iar imunitatea le este foarte scazută. În același timp, pentru un copil care nu suferă de nicio altă 

afecțiune, riscul de a dezvolta simptome severe sau complicații ale bolii sunt mult mai reduse 

comparativ cu adulţii. 
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IMPACTUL ASUPRA PĂRINȚILOR 

În întreaga lume, familiile se adaptează schimbărilor care se produc din cauza infecției cu 

Coronavirus 2019 (COVID-19). O pandemie crește nivelul de stres pentru toată lumea, inclusiv 

pentru părinți.  

Semne care pot fi manifestate din cauza stresului:  

* nevoia constantă și obsesivă de actualizare a informațiilor despre infecția COVID-19 care poate 

duce la dificultăți de concentrare pe alte subiecte;  

* dificultăți de concentrare sau capacitate îngreunată în luarea unor decizii minore sau majore;  

* senzație de oboseală, iritabilitate sau neliniște;  

* manifestări de perturbare a alimentației și / sau somnului  

Părinții pot fi provocați, chiar și într-o zi obișnuită, dar acum, în această perioadă dificilă, este 

esențial să ia măsuri pentru a se ajuta pe ei înșiși, pe copilul lor și întreaga familie.  

IMPACTUL ASUPRA ASISTENŢILOR MEDICALI 

          Asistentele sunt în prima linie a pandemiei de 

doi ani. Influența pe care au avut-o asupra 

supraviețuirii și sănătății oamenilor pe care îi 

servesc a fost enormă. În ciuda faptului că au 

îndurat sarcini emoționale și fizice grele legate de 

acordarea de îngrijiri pacienților și comunităților 

lor, acestea au demonstrat o mare rezistență.  

          COVID-19 a avut un impact teribil asupra 

forței de muncă din asistenta medicală,iar un raport 

a dezvăluit modul în care pandemia de COVID-19 

a înrăutățit mult starea fragilă a forței de muncă globale a asistenței medicale, punând obiectivul 

Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) de Acoperire Universală a Sănătății în pericol grav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uneori, viața te îndeamnă să iei decizii importante, te călăuzește pe drumuri pe care nu 

ai fi gândit că vei păși, te provoacă să faci față unor situații către care, după ce au fost  

depășite, te întorci cu satisfacție de învingător. 

De aproape două decenii, Mihaela Ștefănescu este asistent medical la Centrul de 

Îngrijire și Asistență Pitești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a 

Copilului (DGASPC) Argeș. Are profilul ideal al asistentului medical a cărui misiune este să 

îngrijească și răni sufletești, nu doar fizice. Își desfășoară activitatea profesională cu dedicare 

și implicare. Însă, cu ani în urmă, la răscruce de drum fiind, a ales să profeseze în Italia. Timp 

de trei ani (2011-2014) a fost asistent medical în Italia, dar, în cazul său, dorul de țara natală 

ASISTENT PE 

MAPAMOND 

DORUL – BILETUL UNUI ASISTENT MEDICAL 

CĂTRE CASĂ  PE RUTA ITALIA - ROMÂNIA 
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și de cei dragi a reprezentat argumentul solid în decizia de a se întoarce acasă. Despre 

experiența perioadei în care a profesat peste granițe a avut plăcerea să ne povestească în 

rândurile de mai jos: 

1. Ce v-a determinat să vă alegeţi profesia de asistent medical? Ce 

înseamnă această profesie pentru dumneavoastră? 

Ca să fii asistent medical trebuie să fii empatic, dornic de a 

alina durerea celor suferinzi, dornic de a ajuta pe cei aflați în nevoie, 

iar eu așa sunt, un om care ajută și căruia îi pasă de semeni. Profesia 

de asistent medical pentru mine reprezintă, în primul rând, siguranța 

zilei de mâine, o ușă deschisă atunci când pășesc în acest sistem 

sanitar datorită cunoștințelor acumulate de-a lungul experienței 

profesionale, o misiune pe acest pământ. 

2. De ce ați luat decizia să profesați în străinătate, din ce motive? 

Cum ați ales Italia? 

Principala cauză pentru care am decis să plec în străinătate a 

fost diminuarea salariilor în anul 2008. Situația financiară, dorința de 

avea mai mult și, nu în ultimul rând, încercarea de a-mi depăși 

limitele au fost elementele care au contribuit la plecarea mea. Am 

ales Italia pentru că, necunoscând nicio limbă străină, limba italiană 

mi s-a părut cel mai ușor de învățat fiind asemănătoare cu a noastră.  

3. V-au fost recunoscute acolo studiile din România sau a trebuit 

să faceți, suplimentar, alte studii? 

Da, studiile din România mi-au fost recunoscute în Italia. A fost necesar însă ca, timp de o 

lună, să urmez niște cursuri pentru a mă familiariza cu termenii medicali. 

4. A fost nevoie să susțineți un examen pentru a vă putea înscrie în organizația asistenților 

medicali din Italia? 

Da, a fost nevoie de un examen pentru a mă înscrie în organizația asistenților medicali din 

Italia, un examen cu două probe, atât scris cât și oral, unde nota minimă era 7. 

5. Ce atitudine au asistenții medicali italieni față de formarea profesională? Urmează cursurile 

din obligație sau din dorința de a se perfecționa, de a deveni, cu adevărat, profesioniști? 
       Atitudinea asistenților medicali din Italia față de formarea profesională este aceea a unor 

asistenți medicali devotați acestei profesii. Ca și noi românii, urmează cursurile din dorința de a 

crește și a deveni profesioniști. 

Sunt empatici, dornici de a se perfecționa, responsabili, apți pentru deciziile lor vizavi de actul 

medical. 

6. Cum se realizează perfecționarea profesională în Italia?  

Perfecționarea profesională în Italia se realizează, ca și la noi în România, prin 

participarea la cursuri organizate de organizația asistenților medicali, stagii de practică și 

specializare cu prezența obligatorie și testarea participanților la finalul cursurilor, toate fiind 

gratuite.  

7. Ce calităţi consideraţi că trebuie să aibă un asistent medical bun? 

Un asistent medical bun trebuie să emane căldură sufletească, să aline suferința, în primul 

rând prin vorbe calde și apoi prin actul medical, să fie empatic, responsabil, să aibă un 

comportament și o conduită exemplare, să ajute la nevoile emoționale, sociale și spirituale ale 

pacienților și să fie uman. 

8. Cum era atmosfera de lucru, atitudinea colegilor? Cum sunt priviți asistenții medicali 
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români sau de altă naționalitate de către personalul medical italian? 

Atmosfera de lucru era colegială, nimeni nu se credea superior celuilalt, indiferent de 

naționalitate, religie sau experiența profesională.  

Personalul medical italian era sceptic la început cu un nou coleg de altă naționalitate, dar 

după ce observau experiența profesională, implicarea, devotamentul de la locul de muncă 

deveneau mult mai deschiși și mai prietenoși.  

Cel mai mult apreciau, la noi românii, sacrificiul pe care îl facem pentru familiile noastre, 

curajul și ambiția de a învăța o limbă străină și de a profesa în altă țară, departe de cei dragi, ei 

fiind un popor static, migrează doar dintr-un oraș în altul, nu păresesc țara. Mai apreciau 

capacitatea și volumul de muncă, disponibilitatea și inițiativele noastre de la locul de muncă. 

9. Ce diferenţe aţi sesizat între sistemul de sănătate 

italian şi cel din România? 

Marea diferență pe care am sesizat-o între cele 

două sisteme de sănătate a fost că, în Italia, serviciile 

medicale, și aici mă refer la intervențiile chirurgicale, 

nașteri, aproape tot, sunt gratuite. 

10. Cum funcționează sistemul de asigurări de 

sănătate italian, există persoane neasigurate?  
Sistemul de asigurări de sănătate italian 

funcționează mai bine ca cel român, deoarece nu există 

persoane neasigurate.  

Dacă un membru din familie lucrează poate 

asigura soțul sau soția, copiii și părinții, iar în cazurile în care niciun membru din familie nu 

lucrează, statul italian le asigură acest serviciu medical atunci când este cazul.  

11. Care sunt aspirațiile dumneavoastră din punct de vedere profesional?  
Industria medicală și lumea în general se schimbă, prin urmare este necesar să fiu un 

asistent medical perseverent, să mă pot adapta rapid eventualelor schimbări, dar nu îmi doresc, 

cel puțin în viitrul apropiat, să îmi schimb locul de muncă unde, după optsprezece ani de 

activitate în această unitate, mă regăsesc și mă simt ca acasă.  

12.  Asistentul face, deopotrivă, echipă cu pacientul și cu medicul. Sunteți legatura dintre 

medic și pacient. Cum funcționa această echipă acolo, în 

Italia, spre deosebire de cea din România? 

Asistentul medical este stâlpul de legătură dintre medic 

și pacient de aceea se formează o echipă strâns legată. Relația 

dintre medic și asistentul medical are o influență semnificativă 

asupra mediului în care se realizează actul medical, iar de 

calitatea acestui mediu depind siguranța și nivelul de îngrijire 

al pacienților. Relația dintre asistentul medical și pacient este 

una de acceptare reciprocă, o atitudine de respect, căldură și 

înțelegere empatică față de pacient și disponibilitate. De aceea, 

relația dintre asistentul medical și pacient nu trebuie să se 

limiteze doar la aplicarea tratamentului prescris de către medic, 

ci și la stabilirea unei comunicări psihice cu acesta, pentru a-l putea ajuta în exprimarea trăirilor 

interioare. De acest tip de echipă dintre medic , asistent medical și pacient am avut parte și în 

Italia fapt ce m-a făcut să îmi continui mai ușor ce am clădit în România din punct de vedere 

profesional. 
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13.  Ce sau cine anume v-a motivat să vă întoarceți acasă, în România? 

Motivul principal pentru care m-am întors acasă a fost familia mea. La acel moment nu 

aveam un copil și îmi doream acest lucru, iar acum mă bucur  din tot sufletul pentru că am o 

minunăție de fetiță de șase ani, Petra Medeea. Problemele financiare se rezolvaseră, dar dorul de 

țară, de familie, de casă, de prieteni, serviciu și de orice lucru construisem aici nu mi-l putea 

rezolva nimeni fapt pentru care am revenit acasă. 

14. Unde vă desfășurați activitatea acum? Ce are special profesia dumneavoastră? 

Activitatea de asistent medical o desfășor în cadrul DGASPC Argeș la CIA Pitești 

(Centrul de Îngrijire și Asistență) de optsprezece ani. Ce are specific profesia mea aș spune că 

munca într-un astfel de centru nu pare tocmai solicitantă, palpitantă sau greu de executat, dar cu 

toate acestea nu oricine poate lucra în domeniu dacă nu are câteva calități ce nu trebuie să 

lipsească unui asistent medical ce urmează să intre în contact cu acest tip de pacienți. Majoritatea 

pacienților din astfel de centre sunt persoane în vârstă, iar odată cu înaintarea în vârstă și 

problemele de sănătate se multiplică, iar temperamentul acestora are de suferit. Indiferent de 

starea lor de spirit, de problemele lor de sănătate sau orice alt tip de temperament, nu trebie să 

uităm să le comunicăm că suntem acolo pentru ei și că pot apela la noi, oricând pentru a rezolva 

orice problemă. Este nevoie de răbdare, de empatie întrucât în astfel de centre de îngrijire se 

găsesc mai multe tipologii de pacienți: pacienți care sunt sănătoși și astfel sunt capabil să execute 

ce li se cere, pacienți care nu au o condiție a sănătății avantajoasă și pacienți cu probleme 

comportamentale – de aceea acest gen de pacienți ne solicită răbdarea la maximum și niciodată 

nu trebuie să ne pierdem cumpătul în momente critice. 

15. Care considerați că a fost marea lecție a pandemiei de COVID-19 pentru dumneavoastră? 

Criza sanitară a afectat omenirea la întreg nivel mondial, s-au pierdut vieți omenești și și-a 

pus amprenta la nivel emoțional. Marea lecție pe care am învățat-o în timpul pandemiei COVID-

19 a fost să mă adaptez din mers noilor schimbări atât la locul de muncă (echipamente, mod de 

lucru, izolare) la toate aceste aspecte pentru care nu eram în niciun fel pregătită, cât și în viața 

privată unde a trebuit să-mi reorientez toate activitățile de zi cu zi conform restricțiilor, m-a 

învățat să pun mai multă valoare, pe oamenii din viața mea, să comunicăm și să fim mai uniți ca 

până acum. 

16. Împărtășiți din ceea ce ați învățat până acum? Ce considerați că puteți face astfel încât să 

se spună despre dumneavoastră că sunteți... Omul care sfințește locul? 

Pot împărtăși din experiența mea profesională, atât cea din România unde lucrez cu 

pacienți cu dizabilități diverse, în care munca mea de asistent medical este mult mai complexă, pe 

lângă tehnicile medicale având nevoie și de alte abilități (empatie, răbdare, înțelegere), cât și din 

cea acumulată în Italia unde tipul pacientului a fost altul, la fel și tipul instituției – penitenciar, 

unde trebuia să adopt o altă atitudine față de pacient-deținut, impusă de instituție, să păstrez o 

anumită distanță față de pacient, rigurozitate, discuții strict medicale. Nu poți fi un asistent 

medical bun dacă nu ai anumite calități, în primul rând studii de specialitate, apoi plăcerea de a 

lucra și a ajuta pe semeni, compasiune, afecțiune, răbdare, înțelegere, respect. Toate acestea vin 

la pachet cu rezultatele muncii depuse de-a lungul carierei prin  faptul că pacienții te respectă, te 

apreciază prin modul în care relaționează și se adresează, prin felul cum se destăinuie și te 

percepe ca pe un membru al familiei, prin comunicare verbală sau nonverbală, prin stare de bine 

datorată îngrijirii și atenției de care se bucură. Omul sfințete locul când pune suflet în profesia pe 

care o practică. Dacă vii cu zâmbetul pe buze și  cu o stare de bine la serviciu, atunci transmiți 

această stare și celor din jur și te raportezi altfel la situațiile pe care le întâlnești. 
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Într-un dialog despre profesioniștii din domeniul medicinei de urgență, a cărei zi este 

marcată anual pe 27 Mai, în jurul numelui său se poate susține mare parte din întreaga discuție. 

I s-ar putea spune Salvatorul și atât. Numai 

că, dintr-o mare dragoste de oameni, de 

viață și de profesie, medicul Gheorghe 

Frătoaica, a ales să nu fie doar salvator, ci și 

formator de salvatori. 

Cine a trecut prin ,,mâinile sale” știe 

clar cum să facă echipă cu Dumnezeu și să 

salveze o viață. 

Da, îl caracterizează exigența 

profesională pentru că știe că aceasta poate 

să facă diferența dintre viață și moarte.    

Firul acesta subțire, numit limita dintre cele 

două lumi, depinde, în multe cazuri, de 

priceperea celui care acordă primul ajutor.  

Exigența profesională, tradusă în 

manualul de operare al doctorului 

Frătoaica, înseamnă educație temeinică, 

precizie, stăpânire de sine, spirit de observație, manevre executate corect și sub presiunea 

timpului, elemente extrem de importante când vine vorba de salvarea unei vieți. Oricărei vieți! 

Sunt mii de inimi care bat datorită celui care a purtat pe umeri și responsabilitatea 

managerului de spital și știe ce înseamnă să te bați și să răzbați pentru colegi și pentru pacienți. 

Și dacă ai trecut și dacă nu ai trecut pe la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean Pitești, de medicul Gheorghe Frătoaica e puțin probabil să nu fi auzit. 

Și-a pus amprenta puternic pe ceea ce înseamnă activitatea profesională de la UPU din 

cadrul SJU Pitești și, mai mult decât atât, pentru a fi de folos celor ce își doresc să se 

perfecționeze în profesia de asistent medical, a mai făcut un pas extrem de important în salvarea 

de vieți omenești. 

La propunerea Ordinului Asistenților 

Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 

Medicali din România Filiala Argeș,  

renumitul medic argeșean s-a implicat în 

formarea profesională a mai tinerilor săi 

colegi.  

Prin intermediul cursurilor de educație 

medicală continuă, oferite de OAMGMAMR 

Filiala Argeș, doctorul Frătoaica și-a pus 

toată experiența, acumulată în zeci de ani de 

activitate ca medic urgentist, la dispoziția celor 
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dornici să învețe cât mai mult și mai bine tot ce se poate învăța despre acordarea primului ajutor 

în caz de urgență. 

Parteneri de bine în beneficiul asistenților medicali și, implicit, al comunității argeșene, 

OAMGMAMR ARGEȘ și medicul Gheorghe Frătoaica au reușit să depășească granițele 

parteneriatului și să treacă pragul unei prietenii care izvorăște, firesc, din respectul cuvenit față 

de ceea ce fiecare a clădit atât de trainic.  

Împreună, cele două forțe din sănătatea argeșeană sunt motivate pe drumul profesional 

de obiectivul comun, acela de a oferi semenilor încrederea că sunt pe mâini bune, că sănătatea 

dumnealor este îngrijită de profesioniști și că, în caz de urgență, există salvatori care contra 

cronometru, duc o luptă inimaginabilă pentru viață. 

Cu inima și mintea la unison, semnăm Diploma de Recunoștință pe care o oferim 

domnului doctor Gheorghe Frătoaica însoțită de atât de meritatul ,,MULȚUMESC!” pe care îl 

rostim în numele nostru personal și al fiecărei inimi pe care a salvat-o.  

Cu Recunoștință, 

Biroul Județean al Ordinului Asistenților Medicali Argeș 

Președinte Estera Stămoiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fii erou pentru semenul tău! Salvează cel puțin o viață făcând cel mai nobil și mai firesc 

gest: Donează sânge!  

Din Ziua Mondială a Donatorului de Sânge sau din orice altă zi fă Ziua Ta, fă Ziua În 

Care Dăruiești Viață! 

Nu există nimic ce se poate ridica deasupra generozității și solidarității ce izvorăște din 

actul donării de sânge.   

Să fii eroul necunoscut, 

îngerul păzitor pentru cineva a cărui 

viață este în pericol reprezintă chiar 

îndeplinirea poruncii biblice de a-ți 

iubi aproapele ca pe tine însuți.  

A dona sânge este cel mai 

facil mod de a veni în sprijinul 

cuiva aflat în momente de 

cumpănă, de a salva o viață.  

Într-o perioadă în care 

cerințele pentru donarea de sânge 
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sunt din ce în ce mai dese, gestul fiecăruia dintre noi poate face diferența dintre implicare și 

nepăsare.  

Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este marcată, în fiecare an, la 14 iunie, prin 

campanii și manifestări menite să încurajeze salvarea de vieți prin donare de sânge. 

     Aleasă de Organizația Mondială a Sănătății, data de 14 iunie reprezintă un omagiu adus 

imunologului austriac Karl Landsteiner, laureat al premiului Nobel pentru medicină în anul 1930, 

datorită căruia transfuziile de sânge au devenit, astăzi, proceduri de rutină medicală. 

Anul acesta, campaniile dedicate Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge se desfășoară 

sub sloganul "Donarea de sânge este un act de solidaritate. Alăturaţi-vă efortului şi salvaţi 

vieţi". 

OMS face apel la oamenii din întreaga lume să dea sânge într-un gest de solidaritate. 

Nevoia de sânge este universală, dar accesul la acesta este limitat – în special în țările cu venituri 

mici și medii, unde penuria afectează în special femeile și copiii, deoarece aceștia tind să fie 

oamenii care au cel mai mult nevoie de sânge. 

O categorie aparte de donatori sunt chiar asistenții medicali deoarece ei se pot afla de 

ambele părți ale baricadei, atât în calitate de donatori, cât și în calitate de profesioniști datorită 

cărora actul de donare de sânge are loc în condiții de maximă siguranță.  

Este foarte important de știut că există anumite condiții în care se poate face donarea de 

sânge, act, de altfel, cu multiple beneficii și pentru starea de sănătate a donatorului.  

BENEFICIILE DONĂRII DE SÂNGE: 
* Are loc o creștere a duratei de viață a persoanelor care donează sânge; 

*Persoanele care donează sânge regulat prezintă un risc mai scăzut de infarct și accident vascular 

cerebral; 

* Donarea de sânge crește imunitatea și 

rezistența la traumatisme; 

*Donarea este recomandată persoanelor 

hipertensive care nu urmează un tratament 

pentru această afecțiune; 

*După fiecare donare, sângele din corp se 

„reîmprospătează”, în felul acesta capacitatea 

organismului de a lupta împotriva infecțiilor 

fiind mult mai mare; 

* Persoanele care donează sânge de două ori 

pe an prezintă o rată mai mică de cancer și o 

rată de mortalitate mai mică decât cele care 

nu donează sânge, însă trebuie să aibă loc 

donări regulate, nu ocazionale; 

* Donatorii de sânge pierd aproximativ 650 

de calorii la fiecare jumatate de litru donată; 

* Alte beneficii pe care le aduce donarea de 

sânge sunt legate de scăderea cantității de 

fier din organism. Un nivel crescut de fier în 

sânge poate accelera procesul de oxidare al 

colesterolului și duce, în timp, la 

apariția afecțiunilor cardiovasculare.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Karl_Landsteiner
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_laurea%C8%9Bilor_Premiului_Nobel_pentru_Fiziologie_sau_Medicin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1930
https://www.sfatulmedicului.ro/Cardiopatia-ischemica-si-Infarctul-miocardic/viata-normala-dupa-infarct_187
https://www.sfatulmedicului.ro/Varsta-a-treia/hipotensiunea-arteriala-la-varstnici-o-problema-la-fel-de-importanta-ca-_9937
https://www.sfatulmedicului.ro/Varsta-a-treia/hipotensiunea-arteriala-la-varstnici-o-problema-la-fel-de-importanta-ca-_9937
https://www.sfatulmedicului.ro/Cancer/un-mar-pe-zi-tine-departe-5-tipuri-de-cancer_8463
https://www.sfatulmedicului.ro/Boli-ale-inimii-si-vaselor/recuperarea-bolnavilor-cu-afectiuni-cardiovasculare_8361
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SURSA: https://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/donarea-de-sange-si-

avantajele-ei-pentru-sanatate_16514#Beneficiile_donarii_de_sange_pentru_sanatate 

 

CINE POATE SĂ DONEZE SÂNGE:   

Poate fi donator de sânge orice cetăţean român cu domiciliul în România sau orice 

cetăţean al Uniunii Europene care are reşedinţă în România. Donarea de sânge este anonimă, 

voluntară şi constă în recoltarea unei cantități de 450 ml în timp de 8-10 minute.  

Pentru a deveni donator de sânge trebuie îndeplinite următoarele condiții:  

* vârsta cuprinsă între 18-60 de ani, greutate peste 50 kg; 

*să nu fi suferit în ultimele șase luni intervenții chirurgicale sau să nu fi fost sub tratament pentru 

hipertensiune, boli de inimă, boli renale, boli psihice, hepatice sau endocrine. 

RECOMANDĂRI DUPĂ DONAREA DE SÂNGE 

Se recomandă evitarea efortului fizic și a consumului de alcool după donare. Se va 

suplimenta consumul de lichide timp de 2-3 zile după donare, iar regimul alimentar va fi bogat în 

proteine animale: ouă, carne. La o singură donare se recoltează 450 ml de sânge, cantitate 

considerată sigură și care se reface repede, în două săptămâni, maximum într-o lună de zile. 

CINE NU ARE VOIE SĂ DONEZE SÂNGE 

        Persoanele care au următoarele afecțiuni nu pot dona sânge:  

- cardiovasculare; 

- traumatisme craniene cu sechele; 

- etilism cronic, schizofrenie, epilepsie; 

-  hepatita cronică, ciroza hepatică, sifilis; 

-  pancreatită, cancer, leucemii, diabet zaharat; 

-  hiperlipidemie, astm bronșic, alergie severă; 

-  boli endocrine, lupus eritematos diseminat, psoriazis generalizat.    

Nici persoanele care sunt pensionate medical nu au voie să doneze.  

Donarea de sânge este contraindicată temporar persoanelor care au fost vaccinate cu două 

săptămâni înaintea donării, care urmează anumite tratamente stomatologice și care sunt răcite în 

momentul donării sau care au urmat un tratament cu antibiotice cu șase luni înaintea donării.  

De asemenea, persoanele care au miopie cu peste -6 dioptrii nu pot dona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/donarea-de-sange-si-avantajele-ei-pentru-sanatate_16514#Beneficiile_donarii_de_sange_pentru_sanatate
https://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/donarea-de-sange-si-avantajele-ei-pentru-sanatate_16514#Beneficiile_donarii_de_sange_pentru_sanatate
https://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/riscurile-consumului-de-alcool-de-catre-femei_9567
https://www.sfatulmedicului.ro/Schizofrenia-si-alte-tulburari-psihice/schizofrenia_110
https://www.sfatulmedicului.ro/Ficatul-si-caile-biliare/anemia-din-ciroza-hepatica_583
https://www.sfatulmedicului.ro/Sifilis--Infectia-cu-Treponema-pallidum-/semnele-si-simptomele-sifilisului-la-barbati_8227
https://www.sfatulmedicului.ro/Psoriazis/tipuri-de-psoriazis_1386
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Să fii discipolul celui mai cunoscut profesor-instructor din zona asistenței medicale 

argeșene, să recunoști valoarea mentorului tău și să îți dorești să tinzi către ea, deși știi că 

drumul este lung și anevoios, este dovada unui caracter frumos și a unui act de curaj asumat 

cu responsabilitate. 

Larisa Georgeta Paraschiva este un astfel de caracter. Studiază, în anul II, la Școala 

Postliceală Sanitară din cadrul Liceului Teoretic ,,Ion Cantacuzino” acolo unde deschizător 

de drumuri către nobila profesie de asistent medical îi este doamna Ecaterina Gogel, un nume 

devenit adevărat brand în domeniul asistenței medicale argeșene. 

Deși se află la începutul drumului, Larisa Georgeta Paraschiva are două mari atuuri: 

știe clar că empatia este cheia relației cu pacientul și aceasta îi va ajuta să deschidă inimi 

pentru a vindeca trupuri, iar fermitatea cu care declară 

că își dorește să profeseze în țară îi va fi de folos ca să nu 

piardă timp prețios risipindu-se în căutări, timp pe care îl 

poate gestiona în favoarea construirii unei cariere 

profesionale de succes, așa cum a construit cea pe care o 

admiră, ea și multe alte generații, doamna profesor-

instructor Ecaterina Gogel. 

1. Ce v-a motivat să alegeți profesia de asistent medical?  

Dorința de a-i ajuta pe cei aflați în nevoie, dorința 

de a le alina durerea celor suferinzi, precum și empatia 

față de cei aflați în suferință sunt doar câteva aspecte care 

mi-au influențat alegerea. Prima chemare spre această 

profesie a venit atunci când am realizat cât de puțin știu 

despre cum ar trebui să îmi îngrijesc copii. Eram proaspăt 

mămică, bebelușa mea avea doar 8 zile, când, după 

alăptare, s-a înecat foarte rău și pur și simplu am acționat 

instinctiv fără a avea prea multe cunoștințe legate de 

acordarea primului ajutor. Mai apoi au apărut tot felul de 

mici leziuni, înțepături, mușcături de insecte, viroze, pe care iarăși nu știam cum sa le gestionez, 

dar hotărârea finală a venit abia odată cu pandemia, când, din cauza distanțării fizice, a temeri lor 

legate contactarea virusului, accesul la îngrijiri de sanatate era din ce în ce mai greoi. Am o 

familie numeroasă, sunt mamă a trei copii, deci am mare nevoie să știu cât mai multe despre tot 

ce ține de îngrijirea lor, despre sănătate, nutriție, igienă, profilaxia unor afecțiuni; și ca mine sunt 

multe alte mămici, sunt sigură că atunci când o să îmi finalizez studiile o să fiu capabilă să 

împărtășesc cu cei din jur bagajul de cunoștițe dobândite în cei trei ani de studiu și voi fi un real 

folos pentru comunitatea mea.  

2. În ce specialitate vă doriți să vă desfășurați activitatea și de ce?  

Deoarece prima chemare spre această carieră a venit din dorința de a ști cum să îmi 

ingrijesc copiii mi-aș dori să lucrez în pediatrie. Cred că acești micuți pacienți sunt cei mai 
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vulnerabili și față de ei personalul medical trebuie să dea dovadă de mult tact, răbdare, empatie, 

înțelegere și pentru mine ar fi o adevărată provocare, dar și munca ce mi-ar produce cea mai mare 

satisfacție.  

3.Cum s-a văzut pandemia de coronavirus prin ochii unui viitor asistent medical?         

 Pandemia a venit cu foarte multe provocări pentru toată lumea, indiferent de domeniul în 

care activează, dar noi, ca viitori asistenți, consider că am avut parte de și mai multe provocări. A 

trebuit să trecem prin foarte multe stări: ne-am confruntat pe de o parte cu dorința de a învăța cât 

mai multe lucruri, combinată cu teama de a nu contacta virusul, teama de a nu îi infecta pe cei 

dragi nouă, în cazul în care noi am fi contaminați, iar pe de altă parte am fost profund marcați de 

restricțiile impuse, care, la un moment dat, ne-au îngreunat accesul la învățământul față în față, la 

practica în spital în primul semestru, dar datorită personalului foarte bine pregătit și implicat, din 

cadrul școlii în care învățam, consider că am reușit să recuperăm aceste lipsuri și să ne situăm la 

un nivel optim de pregătire.  

4. După terminarea studiilor doriți să profesați în țară sau în străinătate?  

Categoric în țară!  

5. Ce calități credeți că trebuie să aibă un asistent medical pentru a devenit un profesionist și a 

fi apreciat de pacienți?  

Empatie, compasiune, înțelegere, răbdare, umanitate, curaj, dedicare, rezistență la stres, 

competență, profesionalitate, onestitate, disponibilitate, motivație, tărie de caracter, 

promptitudine.  

6. Cum ați încuraja alți tineri să se îndrepte către această profesie?  

Care ar fi motivația supremă pentru a alege profesia de asistent medical? Motivul 

principal pentru alegerea specializării de asistent medical generalist ar trebui să o constituie 

dorința de a ajuta oamenii prin mijloace profesionale, competente, pe care viitorii absolvenți le 

poate dobândi după absolvire.  

7. Ce anume v-a ghidat către instituția de învățământ pe care ați ales-o ca să vă fie fundație 

solidă pentru cariera de asistent medical?  

Liceul Teoretic “Ion Cantacuzino” este o unitate de învățământ acreditată, cu prestanță și 

vechime la noi în oraș, de pe băncile căreia au ieșit absolvenți calificați de-a lungul timpului. 

Marea majoritate a cadrelor medicale angajate, atât în unitățile sanitare publice, cât și în cele 

private, în Pitești, sunt absolvenți ai acestei școli.  

8. Cum a fost prima întâlnire cu profesorii, ce impresie v-a lăsat primul pas către această 

activitate profesională?  

Primele ore de curs au fost dedicate istoriei nursingului și îmi amintesc cu drag de 

pasiunea cu care profesorul meu instructor vorbea despre aceasta profesie, despre precursoarea 

serviciului sanitar modern - Florence Nightingale, sau despre Virginia Henderson „prima doamnă 

a asistenței medicale”. Am fost profund impresionată de viața lor, de dedicarea pe care au avut-o 

pentru această profesie, dar și de aportul adus nursingului modern.  

9. Aveți, în această profesie, o persoană pe care o admirați și care vă este model? Dacă da, de 

ce anume o admirați și ați ales-o ca model?  

Doamna Ecaterina Gogel îmi este mentor și model, îi admir determinarea, cunoștințele 

vaste în domeniul medical, dorința continuă de învățare și perfecționare, profesionalismul și 

exigența cu care ne ghidează și ne urmărește pașii spre a îmbrățișa această meserie pentru care de 

la dumneaei am auzit doar cuvinte frumoase. Rar întâlnești un om atât de pasionat de ceea ce 

face, determinat ca din “mâna” lui să iasă adevărați profesioniști în domeniu și care este în stare 

să se treacă în plan secundar pe el însuși, pe primul plan în viața sa fiind instruirea continuă a 
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generații și generații de adevărați profesioniști. Doamna este cu adevărat un exemplu pentru mine 

și o sa încerc să mențin vie flacăra ce a reușit să o aprindă în sufletul meu încă de la primele ore 

de curs.  

10. Profesia de asistent medical are multe provocări. Cum credeți că le veți face față, de unde 

veți găsi resursele necesare?  

Nu cred că voi uita vreodată ceea ce am învățat în timpul anilor de studiu și mai ales 

modul cum am fost instruiți pe parcursul acestor ani. În imaginea mea voi avea mereu vie 

puterea, rezistența, energia, vitalitatea mentorului meu și, atunci când voi da de greu, o să încerc 

să mă ghidez după expresia “dacă doamna profesoară a putut și eu voi putea”, iar viața m-a 

învățat că atunci când crezi că nu mai poți, că ai ajuns la capătul puterilor cu siguranță mai poți 

puțin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perle dulci și brumării, nu ai cum să nu le știi! Afinele, comorile verii, nu sunt doar 

fructe foarte căutate și foarte apreciate, ci și o adevărată sursă de sănătate pentru cei care le 

consumă. Fie că sunt de pădure sau de cultură, proaspete sau congelate, afinele sunt din ce în 

ce mai căutate pentru proprietățile lor 

benefice asupra sănătății. 

Afinele conțin o multitudine de 

vitamine și minerale, însă marele beneficiu al 

lor este cantitatea impresionantă de 

antioxidanți care le transformă în adevarate 

comori ale naturii, necesare menținerii 

sănătății, dar și prevenirii îmbătrânirii 

premature. Astfel, afinele au proprietăți 

antioxidante, antivirale și antibacteriene și 

conțin foarte puține calorii față de alte fructe, 

având un indice glicemic scăzut, fapt ce le 

SĂNĂTATE PE 

GUSTATE 

 

 

AFINELE,   ADEVĂRATE PERLE ALE 

SĂNĂTĂȚII 
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recomandă în orice dietă, inclusiv în dieta persoanelor care suferă de diabet. Afinele conțin în 

cantități mari vitaminele A, B6, C, E, K, calciu, magneziu, potasiu, dar și sodiu. Cu toate acestea, 

ceea ce le face cu adevărat valoroase sunt antioxidanții din compoziție. Afinele conțin 

antocianine, antioxidanți care le dau culoarea, resveratrol și quercitina. În plus, afinele conțin 

proteine, fibre și carbohidrați sănătoși. Pentru a înțelege valoarea nutritivă a micuțelor fructe, iată 

care este procentul de nutrienți la 100 de grame de afine proaspete: 57 de calorii, 84% apă, 0,7 

grame de proteine, 14,5 grame de carbohidrați, 10 grame de zahăr, 2,4 grame de fibre, 0,3 grame 

de grăsimi. 

10 motive pentru a include afinele în dieta personală: 

Consumul de afine este recomandat atât pentru menținerea sănătății, cât și a frumuseții.  

* Afinele susțin tractul urinar. Un beneficiu major al afinelor este faptul că acestea susțin 

sănătatea tractului urinar și s-au dovedit adevărate remedii pentru combaterea infecțiilor urinare. 

Grație substanțelor din componență, afinele impiedică bacteriile să se depună pe pereții din 

interiorul tractului urinar și să provoace infecții. În plus, au un pH alcalin și au capacitatea de a 

stimula digestia. 

* Afinele protejează sistemul cardiovascular. Conținutul mare de polifenoli, dar și de potasiu și 

magneziu contribuie la menținerea sănătății 

inimii. În plus, afinele reduc colesterolul 

rău, curățând vasele de sânge și au 

capacitatea de a regla tensiunea arterială, 

astfel că persoanele care se confruntă cu 

afecțiuni ale inimii ar trebui să le consume 

zilnic. 

* Afinele previn diabetul. Dat fiind că 

afinele conțin puțin zahăr și mulți 

antioxidanți, dar și nutrienți care reduc 

glicemia și îmbunătățesc metabolismul 

zahărului în sânge, pot fi consumate cu 

încredere de persoanele care au diabet, dar 

și de cele care prezintă risc crescut de a-l 

dezvolta. Practic, 148 de grame afine conțin doar 15 grame de zahăr. 

*Afinele susțin sistemul imunitar. Afinele au cea mai mare capacitatea antioxidantă dintre toate 

fructele, aspect care le transformă în aliați ai sistemului imunitar în lupta cu răcelile, virozele, dar 

și alte boli care sunt de natură virală sau bacteriană. 

*Afinele îmbunătățesc memoria. Conținutul mare de flavonoide al afinelor îmbunătățește 

memoria și capacitatea de concentrare, iar studiile au demonstrat că persoanele care le consumă 

regulat au un risc scăzut de dezvoltare a tulburărilor neurologice, cum ar fi Alzheimer sau 

Parkinson. 

* Afinele susțin pierderea kilogramelor în plus. Afinele fac parte din categoria fructelor care 

sunt recomandate în dietă. Dincolo de conținutul mic de zahăr, acestea conțin fibre care 

favorizează digestia și stimularea secreției gastrice și a sucurilor digestive, iar cercetătorii au 

demonstrat că persoanele care introduc afine în dietă scapă mai ușor de grăsimea din zona 

abdominală. 
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*Afinele îmbunătățesc vederea. Conform studiilor, afinele, grație antocianozidelor din 

compoziție, previn problemele oculare, cum ar fi degenerescența maculară, cataracta, miopia și 

hipermetropia, dar și uscăciunea ochilor și infecțiile. 

*Afinele previn îmbătrânirea 

prematură. Consumate cu 

regularitate, afinele sunt un adevărat 

elixir al tinereții, atât din interior, cât 

și din exterior, contribuind la 

menținerea frumuseții pielii. 

*Afinele combat depresia. Datorită 

flavonoidelor, afinele s-au dovedit 

benefice în combaterea stărilor 

anxioase și depresive, ajutând la 

îmbunătățirea stării de spirit. 

*Afinele luptă împotriva cancerului. Un mare beneficiu al afinelor este faptul că au capacitatea 

de a reduce riscul de cancer, inhibând dezvoltarea celulelor canceroase. Cel mai bun rezultat l-au 

oferit în reducerea cancerului de colon, dar și a cancerului ovarian. 

*Afinele stimulează colagenul. Studiile arată că antocianina din afine ajută la producerea de 

colagen in piele. În plus, afinele sunt bogate în vitamina C, care ajută, de asemenea, la producția 

de colagen.   

*Afinele calmează și reduc acneea. Ingredientele din afine pot sprijini capacitatea pielii de a 

lupta împotriva inflamațiilor legate de acnee, psoriazis, eczeme și îmbătrânire prematură. 

Afine – recomandări de consum 

Pentru a profita de toate beneficiile 

afinelor, este de preferat să fie consumate ca 

atare, oricând în timpul zilei, însă se pot 

consuma și în diferite rețete.  

Dimineața, afinele pot fi consumate la 

micul dejun, adăugate în iaurt și fulgi de cereale. 

De asemenea, pot fi consumate în prăjituri, dar 

și garnitură la diferite salate, în special de 

brânzeturi.  

Cel mai comun și practic, dar și gustos, 

mod de consum al afinelor este sucul, shake-ul 

sau smoothi-ul, cu atât mai mult cu cât se pot adaugă și alte fructe pentru diversificare. 

De asemenea, afinele se găsesc și congelate, dar și sub formă de dulceață, de gem, de 

sirop sau chiar ulei de afine, produs din semințele de afine.  

Fructele pot fi deshidratate și se pot consuma sub forma de ceaiuri.  

Afinele sunt printre puținele fructe care nu au contraindicații de consum.  

Persoanele care-și doresc să țină o cură cu afine, pot consuma zilnic între 200-400 grame de 

afine, în mai multe reprize, cu aproximativ 30 de minute înaintea meselor principale.  

O cură cu afine ar trebui să dureze minimum 7 zile și maximum 1 lună. SURSA:  

https://www.catena.ro/beneficiile-consumului-de-afine 

 

 

https://www.catena.ro/beneficiile-consumului-de-afine


 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Estera STĂMOIU,   

             Președinte OAMGMAMR Filiala Argeș 

 

 Planul de îngrijire nu mai este demult în profesia noastră doar o cerință, el a devenit o 

realitate în activitatea noastră zilnică de îngrijire a asistentului medical și este oglinda în care se 

reflectă modul în care asistentul medical își îndeplinește obligația de îngrijire, de altfel cea mai 

importantă oligație pe care o are asistentul medical în exercitarea profesiei sale. 

Îmi propun să abordăm dosarul de îngrijire din perspectivă juridică, întrucât această latură 

juridică a profesiei noastre este deosebit de importantă, alături de componenta științifică a actului 

de îngrijire. 

Desigur, conținutul obligației de îngrijire este strict profesional, iar componenta 

profesională este unul dintre principalii factori de apreciere a executării sau neexecutării 

corespunzătoare a acestei obligații. 

Planul de îngrijirea poate fi definit ca un cod teoretic sau metoda sistematică, organizată, 

prin care se acordă îngrijiri individualizate. Planul de îngrijire este expresia actului de îngrijire 

care implică utilizarea raționamentului clinic în evaluarea pacientului, planificare, implementare 

și evaluarea îngrijirilor medicale profesionale. 

Planul de îngrijire este deci un document complex ce antrenează responsabilitatea 

profesională a asistentului medical, care zilnic documentează și completează acest înscris. 

Deși această activitate poate părea o rutină, fiecare asistent medical trebuie să manifeste o 

atenție sporită atunci când își îndeplinește această obligație profesională, pentru că acest 

document scris, acest înscris poartă cu sine dovada (proba) îndeplinirii adecvate sau inadecvate a 

obligației de îngrijire. Altfel spus, poartă cu sine dovada care te apără, te exonerează de 

răspundere în fața unei acuzații de malpraxis în legătură cu actele de îngrijire executate, sau, 

dimpotrivă, poate fi dovada neglijenței, a îndeplinirii necorespunzătoare a obligației de îngrijire. 

Documentația de îngrijire cuprinde tot ceea ce asistentul medical consemnează în dosarul 

de îngrijire. Este foarte important ca asistentul medical să consemneze toate datele/informațiile 

integre, reale, fără erori sau omisiuni, necesare pentru a asigura o continuitate îngrijirilor, în timp 

util. Calitatea informațiilor înregistrate contribuie la calitatea și continuitatea îngrijirilor și 

serviciilor medicale ce vor fi acordate pacientului. 

 Este evident că profesionalismul, acea valoare fundamentală a profesiei este direct 

raspunzător de capabilitatea de a acorda îngrijiri de calitate, cât și de capacitatea de a transpune 

aceste îngrijiri în documentul-martor, planul de îngrijiri. 

 Desigur, acest instrument al activității noastre profesionale rămâne încă în sfera 

provocărilor legate de un concept unitar și bine sistematizat, cărora sperăm că organizația noastră 

profesională le va răspunde, în contextul în care există o preocupare majoră în acest sens. 

PLANUL DE ÎNGRIJIRE DIN PERSPECTIVĂ 

JURIDICĂ 

 

TABLETA LEGISLATIVĂ 
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În loc de concluzie, un proverb latin, ”Verba volant, scripta manet”. Așadar, să acordăm 

atenția cuvenită și să documentăm planul de îngrijire cu responsabilitate și profesionalism, acesta 

fiind nu numai oglinda muncii noastre, dar și scutul nostru de apărare în fața oricăror acuzații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. COVID-19 este o boală cauzată de: 

a) virusul gripal; 

b) virusul coronavirus; 

c) virusul herpetic. 

 

2. Calea de transmisie a virusului SARS CoV- 2: 

a) sexuală; 
b) aeriană;  

c) ambele. 

 

3. Principalele simptome ale COVID-19: 

a)  dureri în gât, musculare, în piept, dificultăți în respirație; 

b) oboseală marcată, hipertensiune, agitație extremă; 

c) constipație, dureri abdominale, erupții alegice. 

 

4. Tratamentul COVID - 19: 

a) este universal valabil pentru toți pacienții; 

b) este strict medicamentos; 

c) diferă în funcție de formele de manifestare ale bolii.   

 

5. Factorii care au afectat sănătatea mentală a copiilor și adolescenților în pandemia SARS 

CoV- 2: 

a) întreruperea educației, rutinei; 

b) carantina, frustrarea, plictiseala, pierderea celor dragi;  

c) grija legată de veniturile familiei. 

 

6. Conform ICN asistenții medicali pot fi susținuți cel 

mai bine prin:                                            

a) siguranța la locul de muncă, investiții în asistența 

medicală;  

b) stresul psihologic; 

c) stigma socială care poate afecta psihicul. 

 

TEST 
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7. Riscurile pe care și le asumă personalul din asistența medicală sunt:                                  

a) expunere la agenți patogeni, oboseală profesională;                           

b) violența fizică și educația medicală continuă;  

c) programul lung și recunoașterea rolului asistenților medicali. 

 

8. Pentru a crea condiții de siguranță la locul de muncă, următoarele aspecte sunt prioritare:                                 

a) îmbunătățirea stării  mentale, program prelungit de muncă; 

b) recunoașterea eforturilor sacrificiilor asistenților medicali prin asigurarea unui nivel minim, 

dar sigur; 

c) susținerea pacienților pentru a deveni parteneri activi în îngrijirea lor.   

 

9. Propuneri de îmbunătățire a educației medicale continue:                                   

a) îmbunătățirea stării mentale și psihologice a personalului medical;  

b) crearea de noi modele de practică eficientă pe bază de fonduri și politici care susțin asistența 

medicală ; 

c) oportunități de învățare și practică în unități clinice, susținerea cercetării educaționale în 

domeniu. 

 

10. În ceea ce privește menținerea sănătății mentale a personalului sanitar este necesar: 

a) să se țină cont de nivelul ridicat de burnout din spitale, iar managerii ar trebui să institue 

strategii de evaluare a sănătății atât fizice, cât și psihice a asistenților medicali; 

b) calitatea vieții angajaților nu trebuie să fie preocuparea echipei manageriale;                                 

c) să se crească siguranța pacienților.                          . 
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Distinsă Colegă/ Distins Coleg 

 

În viața profesională, un asistent medical 

acumulează atâta experiență încât, cu siguranță, există și 

momente păstrate bine în suflet, dar care merită să fie și 

împărtășite semenilor pentru rolul lor de ,,profesor” pe 

care îl pot avea. 

 

De aceea, vă propunem, dragi asistenți medicali 

argeșeni, ca, la rândul dumneavoastră, să deschideți cutia 

cu emoții a profesiei și să faceți cunoscute momentele 

care v-au marcat atât de mult încât au meritat păstrate în 

suflet și experiențele care au avut un impact atât de 

puternic încât  au schimbat direcții, au deschis noi 

perspective. 

 

PAGINA ASISTENTULUI MEDICAL ne dorim 

să fie acel loc de întâlnire a experiențelor, un loc în care 

să onorăm profesioniștii, să schimbăm opinii, să ne 

motivăm reciproc pentru a crește stima de sine, pentru a ne dezvolta profesional. 

 

Vă propunem, așadar, să fiți parte din echipa de redacție a REVISTEI  PRO 

ASISTENT ARGEȘEAN și să ne  dați de veste despre situații deosebite în activitatea de zilnică, 

despre colegi pe care îi admirați și pe care vă doriți să îi dați exemplu pentru activitatea pe care 

o desfășoară, despre pacienții care s-au îndreptat către dumneavoastră cu recunoștința celui 

care s-a întors sănătos lângă cei dragi, despre echipa 

alături de care vă desfășurați profesia. 

 

În PAGINA ASISTENTULUI MEDICAL veți avea 

oportunitatea de a vă întâlni și de a povesti, de a vă motiva 

reciproc pentru a fi mai buni, de a performa în profesia 

aleasă.  

 

Acceptați provocarea! Vă așteptăm cu inimile 

deschise!  

 

Ne puteți scrie la adresa 

 oammrarges.comunicare@yahoo.com 

 

Cu gânduri bune,  

Echipa de Redacție a REVISTEI PRO ASISTENT 

ARGEȘEAN 

 

 

 

 

mailto:oammrarges.comunicare@yahoo.com


 

52 

 

 
 

 

 

 

COORDONATOR REVISTA PRO ASISTENT ARGEȘEAN: 

Estera STĂMOIU 

 

 

REDACTOR ȘEF 
Aurora Elena SĂRĂRESCU 

 

 

COMITET ȘTIINȚIFIC: 

Conf. univ. dr. George Mihail MAN 

Conf. univ. dr. Monica ȚÂNȚU 

Profesor instructor Ecaterina GOGEL 

As. med. gen. licențiat Amalia NEACȘU 

As. med. Mihaela OPREA 

As. med. Ecaterina LUNGU 

 
 
 

Date de contact:  

Piteşti, str. Victoriei nr. 57, jud. ARGEŞ 

Telefon-fax: 0348 401 082  

E-mail: oammr_arges@yahoo.com  

Website: www.oammr-arges.ro 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL EDITORIAL 

mailto:oammr_arges@yahoo.com
http://www.oammr-arges.ro/


 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,  

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Argeş 

2021 

ANUL INTERNAȚIONAL AL 

LUCRĂTORILOR DIN DOMENIUL 

SĂNĂTĂȚII ȘI ÎNGRIJIRII MEDICALE 


