
 1 

       

   

 

 

 

Informaţii şi studii privind sănătatea asistenţilor medicali 

 

 

Dacă sunteţi asistent medical şi doriţi să vă evaluaţi starea de sănătate ar trebui să aveţi în 

vedere următoarele aspecte, care se regăsesc şi în statisticile EUROSTAT: 

 

 Limitările apărute în activităţile dvs. zilnice 

 Bolile cronice  

 Morbiditatea specifică bolilor 

 Accidente / răniri 

 Absenţe de la locul de muncă din motive de sănătate 

 Limitări funcţionale fizice şi senzoriale  

 Modul în care desfăşuraţi activităţile zilnice (luarea meselor, realizarea igienei corporale etc) 

şi ajutorul primit la realizarea lor 

 Modul în care desfăşuraţi activităţile instrumentale zilnice (pregătirea meselor, efectuarea 

cumpărăturilor etc) şi ajutorul primit la realizarea lor 

 Prezenţa durerii 

 Sănătatea mentală 

  

Trebuie să ştiţi că principalii indicatori care determină starea de sănătate sunt: 

 

 Înălţimea şi greutatea 

 Activitatea fizică 

 Consumul de fructe, legume şi sucuri 

 Mediul înconjurător al locuinţei (zgomot, poluare etc.) 
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 Expunerea de la locul de muncă 

 Fumatul 

 Consumul de alcool  

 Consumul illicit de droguri. 

 

E bine, de asemeni, să aveţi în vedere şi nevoile dvs. de îngrijire de sănătate, cât şi îngrijirile 

de sănătate la care aţi apelat în ultimul timp, respectiv: 

 

 Spitalizările 

 Consultaţiile la medic şi la stomatolog 

 Nevoia de a merge la consultaţii la medici specialişti  

 Vizite la diferiţi practicieni de medicină alternativă 

 Utilizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu 

 Consumul de medicamente 

 Acţiuni cu character preventiv (vaccinări pentru gripă, examene de sân, examene citologice 

de col uterin etc) 

 

 

* 

 

 

Primul mare studiu care a evaluat  sănătatea asistenţilor medicali 

În 1976, la Harvard, a fost demarat cel mai amplu studiu privind sănătatea asistenţilor 

medicali (Nurses' Health Study). De prima etapă a studiului s-a ocupat Dr. Frank Speizer de la 

Harvard Medical School şi a avut ca scop evaluarea factorilor de risc privind cancerul şi bolile 

cardio-vasculare. La studiu au participat 121.700 asistente medicale cu vârste între 30 şi 55 ani, din 

11 state americane, care de atunci au fost intervievate de la fiecare doi ani. Studiul a luat în 

considerare fişele medicale, diagnosticele aferente certificatelor de deces, diagnosticele de la 

autopsii şi alte rapoarte medicale.  

Cea de a doua etapă a Studiului Sănătăţii Asistenţilor Medicali a fost parcursă în 1989 sub 

conducerea Dr. Walter Willett.  În 1996 au fost incluşi în eşantion 16000 de copii ai asistentelor 

medicale participante la studiul din 1989. Studiul s-a numit Cum creştem astăzi (Growing UP 

Today Study). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Willett
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Cercetarea a analizat efectele expunerii asistenţilor medicali la fumat, la folosirea 

contraceptivelor orale, la consumul de alcool şi rolul dietei în riscul de îmbolnăvire. 

Principalele concluzii au fost: 

 Fumatul creşte puternic riscul de boli coronariene şi de accident vascular cerebral, cât şi 

riscul de cancer de colon, de fractură de şold, dar şi de cataractă şi de degenerare maculară 

provocată de vârstă. S-a înregistrat o reducere a riscului în urma stopării fumatului timp de 2-

4 ani. 

 Contraceptivele orale sporesc riscul de cancer de sân, de boli coronariene şi de accident 

vascular cerebral, în schimb reduc riscul de cancer de colon şi de degenerare maculară. 

 Alcoolul influenţează negativ cancerul de sân (respectiv una-două băuturi / zi), cancerul de 

colon (două sau mai multe băuturi / zi), fracturile de şold, în cazul unui consum ridicat. 

Consumul moderat de alcool reduce riscul de boli coronariene şi de disfuncţii cognitive. Nu 

are efecte asupra bolilor oculare. 

 Concluziile privind dieta: consumul cărnii roşii în cantităţi mari sporeşte riscul de cancer de 

sân premenopauzal; dieta mediteraniană reduce riscul de boli coronariene şi de accident 

vascular cerebral, acelaşi rol îl are consumul de nuci şi de cereale integrale. Carbohidraţii 

rafinaţi şi grasimile vegetale nehidrogenate cresc riscurile. Acidul folic, vitamina B6, calciul 

şi vitamina D reduc riscul de cancer de colon, însă consumul ridicat de carne roşie şi carne 

procesată îl favorizează.  Suplimentele de calciu la femeile care au o dietă săracă în calciu 

reduc riscul fracturilor de şold,  aportul mare de calciu în dietă nu are efecte, vitamina D 

reduce riscul, iar retinolul creşte riscul de fracturi de şold.  Consumul mare de legume, în 

special cele cu frunze verzi reduc riscul de disfuncţii cognitive. Anumiţi antioxidanţi reduc 

riscul de  cataractă şi degenerare maculară. 

În prezent, se realizează cel de al treilea studiu privind sănătatea asistenţilor medicali. 

 

* 

 

Starea de sănătate a asistentelor medicale şi absenţele de la locul de muncă  

În Canada, asistenţa medicală este considerată un sector în care riscul de îmbolnăvire şi 

dizabilitate pentru personal este foarte mare. Acest fapt este reflectat în numărul mare de absenţe şi 

timpi în care asistentele medicale sunt indisponibile pentru activitatea profesională datorită rănirilor 

şi îmbolnăvirilor. Consecinţele sunt vizibile în costurile ridicate, productivitatea scăzută, un impact 

puternic şi din ce în ce mai mare asupra sănătăţii asistenţilor medicali pe termen lung, manifestat 

prin creşterea afecţiunilor cronice.  
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Un studiul realizat în 2011 a examinat impactul absenţelor prelungite şi a factorilor de muncă 

asupra asistenţilor medicali canadieni. Eşantionul a fost alcătuit din 11762 asistente medicale. Au 

fost examinate 3 categorii de absenţe de la locul de muncă: absenţele pe termen scurt (1-10 zile), 

absenţele prelungite (11 sau mai multe zile) şi lipsa de absenţe. A fost luat în considerare impactul 

următorilor factori de sănătate: 1.multimorbiditatea legată de durere (concurentă cu condiţiile 

cronice), 2. depresia, 3.  severitatea durerii la locul de muncă şi în afara lui, 4. apariţia durerii la 

locul de muncă. Au fost luaţi în considerare 7 factori favorizanţi la locul de muncă: a)cultura 

organizaţională şi autonomia la locul de muncă, b)respectul şi întrajutorarea la locul de muncă, c) 

agresiunea fizică sau abuzul emoţional din partea unui coleg, pacient sau viziztator, d)insecuritatea 

la locul de muncă, e) statutul sindical, f) tipul de serviciu de sănătate în care îşi desfăşoară 

activitatea, g)statutul angajatului. 

Rezultatele acestui studiu au arătat că cele mai mari efecte asupra duratei absenţelor 

asistentelor medicale sunt durerea care împiedică realizarea sarcinilor de serviciu, depresia şi 

simptomele datorate bolilor cronice (artrită, migrenă, durere fizică). Abuzurile emoţionale şi fizice la 

locul de muncă din partea colegilor, a pacienţilor sau vizitatorilor, mediile de lucru în care nu există 

respect şi întrajutorare contribuie, de asemeni, la prelungirea absenţelor de la serviciu.   

Nivelul de durere fizică resimţită de asistentele medicale este influenţat de solicitările fizice 

şi sociale de la locul de muncă şi de mediul de lucru. Asistentele care au perceput un nivel mai 

ridicat de respect şi ajutor de la colegi şi superiori au raportat un nivel mai scăzut al durerii fizice, al 

depresiei şi, prin urmare, au avut mai puţine absenţe de la serviciu. 

 

* 

 

Riscurile fizice de îmbolnăvire la locul de muncă 

În România, conform prof. Naghi, seful sectiei de medicina muncii din Spitalul Colentina din 

Bucureşti, pe primul loc în cadrul îmbolnăvirilor profesionale pentru personalul din domeniul 

medical (perioada 2001 – 2009) sunt afecţiunile musculoscheletice. Acestea se datorează, în 

principal, suprasolicitării de la locul de muncă, kilometrilor parcurşi zilnic, statului în picioare în cea 

mai mare parte a timpului petrecut la locul de muncă, dar şi manevrelor solicitante care afectează 

articulaţiile şi coloana vertebrală ducând la apariţia durerilor de spate, de gât, de umăr, a leziunilor 

coloanei vertebrale şi altor afecţiuni articulare. Lipsa timpilor de odihnă la serviciu, dar şi odihna 

insuficientă la domiciliu reprezintă factori agravanţi.    

Manevrarea corectă a echipamentelor şi materialelor poate duce la prevenirea afecţiunilor 

musculoscheletice, dar şi la evitarea accidentelor de muncă provocate prin alunecare, împiedicare, 
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înţepare cu ace şi alte obiecte ascuţite. Menţinerea unui bun nivel de concentrare în timpul executării 

manevrelor specifice are efecte benefice asupra sănătăţii asistenţilor medicali. 

 

 

* 

 

Măsuri generale de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale 

 

 Principalele aspecte pe care asistenţii mediciali, dar şi angajatorii lor ar trebui să le aibă în 

vedere pentru sănătatea şi siguranţa la locul de muncă sunt: zgomotul excesiv, iluminatul 

incorect, manevrarea materialelor, poziţii corecte în timpul muncii, alunecările, munca 

solitară, mediile de lucru în care temperatura este prea ridicată, violenţa la locul de muncă, 

expunerea la radiaţii şi substanţe chimice. 

 Ca măsură de prevenire ale accidentelor şi violenţelor comise împotriva asistenţilor medicali, 

în SUA s-a iniţiat Programul de Prevenire a Accidentelor care obligă spitalele  să adopte 

măsuri care să detecteze riscurile de accident şi ameniţările cu violenţa, să le investigheze, să 

ia măsuri prompte, astfel încât toleranţa faţă de incidente să fie redusă la zero, iar personalul 

să se simtă în siguranţă. 

 Datorită numărului foarte mare de răniri violente la locul de muncă soldate cu absenţe, a 

numărului mare de violenţe fizice, verbale şi traumatisme psihice suferite de asistenţii 

medicali şi sociali, angajatorii din SUA au recurs la un program de prevenire a violenţei la 

locul de muncă care include strategii clinice, care se referă la pacienţii aflaţi sub influenţa 

drogurilor sau alcoolului, de mediu (privind aspectul fizic, designul şi mobilierul de la locul 

de muncă, instalarea unor echipamente de securitate), organizaţionale (politici, proceduri, 

cultura organizaţională), sociale şi economice, administrative (cursuri). O mare problemă 

este că aceste violenţe, de cele mai multe ori, nu sunt recunoscute şi raportate.   

 O altă soluţie de adoptat este schimarea culturii organizaţionale din spitale prin încurajarea 

adresării cu respect faţă de asistenţi medicali, întrajutorarea între colegi, îmbunătăţirea 

relaţiilor cu medicii şi colegii, cât şi o autonomie sporită care să le ofere control asupra 

practicii profesionale. 

 Participarea asistenţilor medicali la cursuri şi programe de managementul durerii care să aibă 

în vedere durerea, depresia, îmbunătăţirea mediului de lucru şi care să ofere strategii 

individuale de control este o altă măsură care poate fi luată. Un exemplu ar fi, includerea 
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tehnicilor de relaxare şi a strategiilor de management a simptomelor şi episoadelor dureroase 

la locul de muncă.  
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