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Rezumat 

 

 

Acest studiu oferă o imagine globală asupra parcursului profesiei de asistent medical 
în România şi asupra problemelor cu care se confruntă asistenţii medicali în timpul exercitării 
meseriei lor şi propune recomandări pentru prevenirea şi soluţionarea acestor probleme. El 
îşi propune să ofere informaţii privind incidenţa diferitelor neajunsuri cu care trebuie sa se 
confrunte asistenţii medicali, precum şi o analiză a sistemului romanesc de sănătate.  

Prezentul studiu a examinat pe de o parte motivaţia alegerii meseriei de asistent 
medical, aşteptările asistenţilor medicali de la această meserie, precum şi avantajele şi 
dezavantajele exercitării acestei meserii. Deşi se concentrează pe relaţia dintre asistenţii 
medicali şi O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi, trebuie menţionat că o importanţă deosebită  a fost 
acordată şi procesului de formare continuă al asistenţilor medicali.  

Studiul se concentrează pe culegerea de informaţii cu privire la necesităţile materiale, 
profesionale, dar şi de formare continuă ale asistenţilor medicali, precum şi pe modul în care 
O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi poate contribui la îmbunătăţirea condiţiei asistentului medical 
sau la soluţionarea problemelor întâlnite de către aceştia de-a lungul exercitării meseriei lor. 

Studiul a fost realizat de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România, Filiala Iaşi în perioada martie – mai 2011 şi a presupus 
intervievarea a  411 asistenţi medicali din judeţul Iaşi. 
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Introducere 

 

Analiza stării de sănătate arată că România se situează în continuare printre ultimele 
locuri din Europa. Toate studiile din ultimii ani indică insatisfacţia personalului medical şi a 
populaţiei. Ancheta de opinie a populaţiei asupra reformei sanitare realizată de Centrul de 
Politici şi Servicii de Sănătate în ianuarie 2005 a arătat că percepţia populaţiei asupra 
serviciilor de sănătate s-a înrăutăţit faţă de anii anteriori: 31% (vs. 23% în 2003) dintre cei 
intervievaţi au considerat că starea sistemului de sănătate este atât de proastă încât acesta 
are nevoie de reforme majore. Populaţia este nemulţumită în special de serviciile spitaliceşti 
(37%), dar şi de serviciile oferite de medicul de familie (19%), serviciile din ambulator (9%) şi 
serviciile de urgenţă (7%). 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a dezvoltat conceptul de performanţă a sistemului 
de sănătate care are la bază trei piloni fundamentali: (1) starea de sănătate a populaţiei, (2) 
capacitatea de a răspunde aşteptărilor populaţiei şi (3) asigurarea echităţii în privinţa 
contribuţiei financiare. Analiza gradului de atingere a acestor trei mari obiective efectuată de 
OMS plasează România pe locul 99 la nivel mondial, după ţări ca Albania (55), Slovacia (62), 
Ungaria (66), Turcia (70), Estonia (77).  

Reformele anterioare ale sistemului de sănătate din România s-au focalizat în special 
pe aspectele financiare şi manageriale. Nu s-au făcut prea multe schimbări la nivel 
organizaţional. Sistemul de sănătate este construit în jurul administraţiei centrale şi în 
subsidiar în jurul personalului medical, pacienţii sau reprezentanţii acestora fiind practic 
lipsiţi de orice putere de a influenţa sistemul pe care ei îl finanţează. 

Zone esenţiale pentru funcţionarea eficientă a unui sistem sanitar modern, cum ar fi: 
asigurarea calităţii, siguranţa pacientului sau managementul riscului nu sunt dezvoltate în 
nici una dintre structurile Ministerului Sănătăţii. 

Nivelul scăzut al finanţării este alarmant, mai ales dacă ţinem seama de perioada 
îndelungată de subfinanţare în care nu s-au mai făcut investiţii în sistemul de sănătate, de 
tendinţele demografice de îmbătrânire a populaţiei, precum şi de existenţa uneia dintre cele 
mai precare stări de sănătate din Europa. Pe lângă subfinanţare, se poate vorbi şi de o 
utilizare arbitrară a resurselor, alocarea acestora fiind ineficientă şi inechitabilă. Nu se 
realizează şi nu se utilizează studii de cost-eficienţă pentru alocarea resurselor; procesul de 
alocare nu este transparent, nefiind bazat pe criterii clare şi constant utilizate. Această 
situaţie, coroborată cu lipsa unor criterii clare şi coerente de evaluare a performanţei la 
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nivelul instituţiilor sanitare, face dificilă implementarea unor sisteme de management 
eficiente care să recompenseze managerii eficienţi. 

Managementul informaţiilor în sănătate este deficitar, cu sisteme paralele, 
coordonate şi controlate de instituţii diferite (MS şi unităţile subordonate, CNAS, institute de 
cercetare şi învăţământ etc), fără capacitate de analiză şi sinteză a datelor colectate. 
Managementul spitalicesc este deseori caracterizat prin confuzie şi incoerenţă. Legislaţia nu 
dă managerilor de spital autoritatea necesară pentru a organiza şi utiliza eficient resursele. 
Deficienţele manageriale, adăugate frecvent la finanţarea deficitară, duc la situaţia în care 
spitalele nu mai au consumabile sau chiar medicamente, cerânduli-se pacienţilor să îşi aducă 
ei înşişi articolele de care au nevoie. Rolul extrem de redus atribuit autorităţilor locale în 
administrarea spitalelor explică suportul redus pe care acestea îl acordă la rândul lor; 
fondurile locale sunt extrem de reduse în bugetul total al spitalelor. 

Actualul model de îngrijiri, înclinat către serviciile spitaliceşti curative, creează o 
problemă de acces în mediul rural, unde densitatea acestor facilităţi este scăzută. Acelaşi 
lucru este valabil şi pentru acoperirea cu medicamente, farmaciile din mediul rural fiind mult 
reduse numeric faţă de mediul urban. Toate aceste aspecte, coroborate cu libertatea de 
mişcare după aderarea la UE a dus la emigrarea personalului sanitar, fapt ce duce la 
scăderea accesului populaţiei la servicii. 
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Contextul cercetării 

 

1. Indicatori şi date statistice privind starea de sănătate a populaţiei 

Populaţia României în perioada 1990-2010 a urmat un trend constant de scădere de 
la 23.206.720 la 21.431298 în 2010 datorită, în bună parte, emigrării după revoluţie, dar şi 
scăderii natalităţii, în contextul menţinerii mortalităţii generale la un nivel ridicat, chiar a 
creşterii ei în unii ani. În consecinţă, sporul natural s-a negativat începând cu anul 1992         
(-0,2%o). Ca urmare a scăzut în mod accentuat populaţia tânără, de 0-14 ani (de la 23,6% în 
1990 la 15,12% în 2010), şi a crescut cea în vârstă de 65 ani şi peste ( de la 10,3% în 1990 la 
14,91% în 2010), determinând aşa zisa ,,îmbătrânire demografică a populaţiei”1

Rata natalităţii a scăzut de la 13,6 la 1000 locuitori în anul 1990, la  10,4%o în 2009, 
iar rata mortalităţii generale a crescut de la 10,6%o  în 1990,  la 12,0%o în 2009, situând 
România printre ţările cu cele mai mari nivele pe plan european, alături de Ungaria şi 
Bulgaria. Ca urmare a dinamicii negative a natalităţii şi mortalităţii generale, rata sporului 
natural în România  a scăzut la valori negative, de la 3,0%o locuitori în anul 1990, la -1,6 %o 
în 2009

.  

2

Din punct de vedere al stării de sănătate, populaţia României prezintă unii dintre cei 
mai defavorabili indicatori din întreaga zonă europeană, nu doar de la nivelul UE. Datele de 
morbiditate şi mortalitate prezintă un amestec de indicatori specifici ţărilor dezvoltate, 
mortalitate ridicată prin boli cardio-vasculare, creşterea bolilor neoplazice, cu indicatori 
specifici mai ales în ţările în curs de dezvoltare, precum recrudescenţa bolilor infecţioase, de 
la tuberculoză la cele cu transmitere sexuală. Astfel, deşi prezintă o uşoară îmbunătăţire, 
speranţa medie de viaţă de 71,7 ani, continuă să fie printre cele mai scăzute din regiune. 
Indicatorii de mortalitate infantilă şi  mortalitate maternă, care au o puternică asociere cu 
nivelul socio-economic, plasează în continuare România pe ultimele locuri în Uniunea 
Europeană. Principalele cauze de deces în România sunt reprezentate de bolile aparatului 
cardiovascular, urmate de tumori, boli digestive, leziuni traumatice, otrăviri şi boli ale 
aparatului respirator. De remarcat că, spre deosebire de tendinţa de reducere a mortalităţii 
cauzate de bolile cardio-vasculare din vestul UE, în România se înregistrează o puternică 
tendinţă de creştere a acesteia. În ceea ce priveşte decesele prin afecţiuni maligne, chiar 
dacă frecvenţa acestora este sub media UE, se remarcă decesele evitabile, precum cele în 

.  

                                                             
1 World Health Organization, European health for all database 

2 Ministerul Sănătăţii, Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, Anexa nr. 1, http://www.ms.ro 
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cazul cancerului de col, aspect ce reprezintă un indicator direct al inadecvării sistemului 
sanitar la nevoile reale ale populaţiei. Se poate astfel constata că în România modelele de 
morbiditate şi mortalitate au suferit modificări importante în ultimele decenii, în sensul 
creşterii prevalenţei bolilor cronice şi a mortalităţii din aceste cauze, în contextul creşterii 
ponderii populaţiei vârstnice, asociată cu acţiunea multiplă a factorilor de risc biologici, de 
mediu, comportamentali şi cu influenţa condiţiilor socio-economice şi de asistenţă medicală. 
Analizele UE referitoare la decesele evitabile datorate sistemului sanitar arată că România 
ocupă primul loc în UE, atât la mortalitatea la femei cât şi la bărbaţi; mai mult, dacă tendinţa 
în acest domeniu este de scădere semnificativă în toate celelalte ţări ale UE, în România 
aceasta este fie redusă (la femei), fie staţionară (la bărbaţi). 

În acelaşi timp, afecţiuni care în multe state ale UE sunt aproape eradicate continuă 
să afecteze un număr mult prea mare de români, mai ales dintre acelea care pot fi prevenite 
şi controlate printr-un sistem sanitar public eficient şi aici se află atât multe dintre bolile 
transmisibile, precum şi multe alte afecţiuni. Spre exemplu: incidenţa hepatitei B este dublă 
faţă de media UE, România are cea mai mare incidenţă a tuberculozei din UE, iar femeile din 
România au cea mai mare rată a decesului prin cancerul de col uterin, riscul de deces prin 
această afecţiune fiind de peste 10 ori mai mare în România decât în ţări precum Franţa sau 
Finlanda şi de 3-4 ori mai mari decât în Slovacia sau Cehia, deşi această formă de cancer este 
actualmente uşor de prevenit şi de vindecat prin depistarea precoce. Referindu-ne la 
mortalitatea evitabilă, adică acele afecţiuni care pot fi tratate de către un sistem de sănătate 
funcţional, datele statistice plasează România într-o situaţie şi mai dificilă: aproape jumătate 
din decesele la bărbaţi şi peste o treime din cele la femei puteau fi evitate. 

  

2. Sistemul naţional de sănătate: cadru legislativ, organizare  şi funcţionare  

Prin Programul naţional de dezvoltare pe perioada 2007-2013, Romania şi-a definit 
priorităţile şi direcţiile de dezvoltare pe termen mediu. În interiorul acestor priorităţi sunt 
abordate numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, între care sănătatea ocupă 
un loc important, prin:  

 creşterea accesibilităţii populaţiei la serviciile de sănătate;  

 îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical;  

 transparenţa decizională în scopul creşterii eficienţei în utilizarea resurselor alocate şi 
în eliminarea pagubelor şi a actelor de corupţie;  

 dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sistemului de sănătate;  

 asigurarea resurselor umane profesionalizate;  
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 armonizarea legislativă şi administrativă cu sistemele de sănătate din statele Uniunii 
Europene.  

De asemenea, prin Hotărârea 1088/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale 
privind serviciile de sănătate sunt stabilite următoarele obiective strategice: 

1. Crearea unui sector al serviciilor spitaliceşti performant, care să furnizeze îngrijiri mai 
eficiente şi mai eficace, cum ar fi îngrijirile ambulatorii integrate cu cele spitaliceşti, 
spitalizarea de zi, spitalizarea de o zi, precum şi îmbunătăţirea serviciilor de 
diagnostic şi tratament. 

2. Extinderea serviciilor de asistenţă primară, în special a îngrijirilor la domiciliu, 
eliberării medicamentelor în regim ambulatoriu, crearea unor centre de sănătate 
multifuncţionale atât în mediul urban, cât şi în cel rural şi integrarea asistenţei 
primare cu serviciile ambulatorii de specialitate şi serviciile spitaliceşti, în 
conformitate cu programele naţionale de sănătate. 

3. Asigurarea unei finanţări adecvate şi sustenabile, în vederea stimulării performanţei 
spitalelor, în concordanţă cu politicile sanitare şi cu ţinta de planificare naţională pe 
termen lung a numărului de paturi de spital, care să conţină elemente stimulative 
pentru furnizarea eficientă a serviciilor spitaliceşti. 

4. Închiderea, transformarea sau restructurarea unităţilor spitaliceşti care nu sunt 
necesare sau care sunt subutilizate, în vederea reducerii pierderilor financiare, şi 
utilizarea resurselor economisite pentru dezvoltarea noilor priorităţi în sistemul de 
sănătate, bazate pe reducerea numărului internărilor şi a duratei medii de spitalizare, 
concomitent cu creşterea ratei de ocupare a paturilor şi îmbunătăţirea rezultatelor 
activităţii. 

5. Îmbunătăţirea sistemelor de conducere şi management operaţional şi furnizarea unei 
capacităţi adecvate de a conduce şi monitoriza reformele strategice în sistemul de 
sănătate. 

6. Revizuirea cadrului de reglementare de la nivel central pentru a permite 
implementarea rapidă a reformei în sistemul de sănătate şi descentralizarea 
ulterioară a managementului operaţional şi financiar, în vederea găsirii celor mai 
bune soluţii pentru acoperirea nevoilor locale, inclusiv servicii pentru populaţia 
defavorizată sau vulnerabilă. 

7. Dezvoltarea unui sistem modern de acreditare a serviciilor de sănătate şi a unor 
sisteme adecvate de monitorizare a managementului calităţii. 

8. Creşterea participării sectorului privat în finanţarea serviciilor de sănătate, prin 
îmbunătăţirea reglementării sistemului privat de asigurări de sănătate în urma 
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aprobării Legii asigurărilor private de sănătate, care să permită competiţia pentru 
fonduri suplimentare a furnizorilor de servicii medicale publici sau privaţi, altele decât 
cele colectate prin contribuţia obligatorie la Fondul naţional unic de asigurări de 
sănătate. 

9. Transferul îngrijirilor furnizate în spitale pentru cazurile sociale şi pentru vârstnici 
către unităţi/organizaţii ale autorităţilor locale şi/sau către unităţi private, astfel încât 
spitalele să se poată concentra pe furnizarea îngrijirilor de tip acut. 

România a moştenit după 1990 un sistem de sănătate publică finanţat de stat, în care 
procesul decizional era complet centralizat, fără nicio separare între beneficiar şi prestator. 
În ciuda numeroaselor eforturi de reformă, evoluţiile au fost lente. În interiorul sistemului de 
sănătate autoritatea centrală, Ministerul Sănătăţii (MS), are multe atribuţii în ceea ce 
priveşte deciziile locale, în detrimentul aprofundării unor zone esenţiale pentru funcţionarea 
eficientă a sistemului de sănătate. Se apreciază ca realizarea cea mai clară a reformei a fost 
implementarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la finele anilor ’90, care avea ca 
scop înfiinţarea, clarificarea şi întărirea responsabilităţii Casei Naţionale pentru Asigurări de 
Sănătate (CNAS), prin alegerea directă la nivel local a structurilor de conducere, aşa cum a 
fost prevăzut în proiectul legislativ iniţial; pe această bază structurile locale ar fi avut şi 
legitimitate şi responsabilitate directă în faţa populaţiei, beneficiind şi de o largă autonomie 
în colectarea şi gestionarea fondurilor de asigurări de sănătate. Acest model nu a fost însă 
acceptat politic şi, ulterior aprobării în Parlament, legea a fost modificată semnificativ. În 
prezent, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, CNAS este o instituţie publică, autonomă, care 
administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate şi are o conducere 
tripartită reprezentată de sindicate, patronate şi autorităţile statului. 

În 2008, în România, existau 457 spitale (unităţi cu posibilităţi de internare) dintre 
care 427 erau spitale publice; 897 unităţi ambulatorii, centre medicale specializate, centre 
medicale de înaltă performanţă, cuprinzând 9038 cabinete medicale specializate. Pe lângă 
acestea, existau 2555 laboratoare şi unităţi medicale de imagistică (inclusiv cele din spitale), 
11279 cabinete de medicină de familie şi alte 1033 cabinete de medicină generală care 
asigurau, în principal, servicii de medicina muncii, ca şi 11025 cabinete stomatologice şi 6127 
de farmacii. 

Sistemul de sănătate românesc continuă să se bazeze pe asistenţa spitalicească ca 
principală metodă de intervenţie, România înregistrând în continuare una dintre cele mai 
mari rate de spitalizare din UE: 215,13 internări la 1000 de locuitori, în anul 2007.  

În perioada februarie – august 2010 s-a desfăşurat o amplă analiză de evaluare a 
spitalelor, în urma căreia s-au luat măsurile necesare pentru micşorarea capacităţii 
excedentare de internare a spitalelor din România, prin reducerea unui număr de 



10 

 

aproximativ 9200 de paturi la nivel naţional, astfel încât numărul de paturi raportat la 
numărul locuitorilor s-a apropiat de media europeană. 

În interiorul ţării, există discrepanţe între judeţe în ceea ce priveşte repartiţia tipurilor 
de spitale, cât şi al numărul de paturi raportat la populaţie. 

Până la adoptarea, în luna iunie 2010, a pachetului legislativ referitor la 
descentralizarea managerială, organizarea spitalelor era supusă unor reglementări rigide şi 
centraliste. Astfel, spitalele publice erau înfiinţate şi desfiinţate prin hotărâre de guvern – în 
urma propunerii Ministerului Sănătăţii (sau ministerului care administrează sistemul sanitar 
în care este inclus spitalul). Ministerul Sănătăţii aproba structura şi modificările aduse 
acesteia, organizarea şi numărul de paturi ca şi denumirea şi adresa spitalului. Consiliul local 
putea doar furniza o opinie în privinţa acestor aspecte. Aceeaşi reglementare se aplica 
spitalelor private. 

Comitetul Consultativ era, până în iunie 2010, principalul organism de administrare al 
unui spital. Membrii Comitetului erau prevăzuţi prin lege: 2 reprezentanţi ai Ministerului 
Sănătăţii, 2 reprezentanţi ai autorităţilor locale dintre care unul este expert financiar şi unul 
director de spital, 2 reprezentanţi ai Universităţii pentru spitalele universitare, 2 
reprezentanţi ai comunităţii de afaceri desemnaţi de sindicatele naţionale din branşă. Un 
lider de sindicat putea fi prezent la şedinţe. Toţi membrii erau confirmaţi de Ministerul 
Sănătăţii. Membrii Comitetului Consultativ nu trebuiau să se afle în conflict de interese, iar 
declaraţia de interese este elaborată de Ministerul Sănătăţii. Legea prevedea faptul că acest 
Comitet trebuie să ia decizii strategice şi poate face doar recomandări directorilor, dar nu are 
putere legală, având deci competenţe limitate. 

Dacă cea mai mare parte a prestatorilor de servicii medicale din asistenţa medicală 
primară şi secundară (ambulatorie) au fost privatizaţi, spitalele s-au aflat o bună perioadă de 
timp în proprietatea statului şi în administrarea directă centrală a Ministerului Sănătăţii sau a 
structurilor descentralizate ale acestuia – direcţiile de sănătate publică. Rolul extrem de 
redus atribuit autorităţilor locale în administrarea spitalelor explică şi aportul financiar 
limitat pe care acestea îl acordă la rândul lor, fondurile locale contribuind într-o măsură 
nesemnificativă la bugetul total al spitalelor.  

Descentralizarea administrativă a spitalelor a demarat destul de târziu, în 2002, când 
unele imobile (compuse din construcţii şi terenurile aferente în care îşi desfăşoară activitatea 
unităţile sanitare respective) au trecut din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Ministerului Sănătăţii în domeniul public al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în 
administrarea consiliilor judeţene sau consiliilor locale, după caz, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 866/2002, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 867/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2002 şi Ordonanţei 
Guvernului nr. 70/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  Acest ultim act normativ 



11 

 

stabileşte competenţele Ministerului Sănătăţii, ale direcţiilor de sănătate publică şi ale 
consiliilor judeţene/locale, în ceea ce priveşte asigurarea resurselor financiare pentru 
cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a 
unităţilor sanitare publice, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în 
bugetele locale. În baza acestui act normativ au fost înfiinţate unităţile medico-sociale, 
unităţi în subordinea consiliilor locale sau judeţene.  

Procesul de descentralizare a fost continuat prin OUG 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale şi a fost impulsionat prin HG 562/2009 privind Strategia de 
descentralizare a sănătăţii, care are ca obiective specifice:   

 Crearea cadrului operaţional pentru realizarea descentralizării;  

 Transferul competenţelor privind administrarea unităţilor sanitare cu paturi şi 
managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale sau 
judeţene;  

 Redefinirea rolului MS în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor de 
sănătate publică şi a reglementărilor necesare funcţionării sistemului de sănătate. 

În perspectiva descentralizării manageriale, Ministerul Sănătăţii a derulat două 
proiecte pilot prin care administrarea a 18 dintre cele 42 de spitale publice din capitală şi a 4 
spitale din Oradea este transferată către Consiliul Municipiului Bucureşti şi, respectiv, către 
Consiliul Municipal Oradea. Evaluarea rezultatelor acestor proiecte a arătat că autorităţile 
administraţiei publice locale, care au făcut parte din faza pilot, au demonstrat că posedă 
capacitatea administrativă pentru a putea realiza managementul asistenţei medicale. În 
consecinţă, Ministerul Sănătăţii a trecut la o etapă superioară a procesului de 
descentralizare, promovând, începând cu luna iunie 2010, un pachet normativ care 
conturează cadrul juridic necesar pentru descentralizarea a 370 de spitale publice dintr-un 
număr total de 435, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii. Astfel, în Monitorul Oficial 
nr. 384/10.06.2010 a fost publicată Ordonanţă de Urgenţă nr. 48/2010 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, în 
Monitorul Oficial nr. 385/10.06.2010 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 
pentru aprobarea Listei spitalelor pentru care se menţine sau se transferă managementul 
asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului 
Bucureşti, iar în Monitorul Oficial nr. 389/11.06.2010 a fost publicat Ordinul ministrului 
sănătăţii nr. 910/2010 privind aprobarea modelului protocolului de predare-primire între 
direcţiile de sănătate publică şi autorităţile publice locale. Aceste acte normative vor fi 
completate cu un set de reglementări secundare care să asigure buna funcţionare a 
instituţiilor sanitare descentralizate. 
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Priorităţile Ministerului Sănătăţii pentru anul 2010 au fost: descentralizarea, 
identificarea unor surse suplimentare de finanţare a sistemului, informatizarea şi reforma 
structurală a sistemului medical cu punct de plecare medicina primară. Printre măsurile ce 
trebuie luate pentru îndeplinirea acestor priorităţi se află: transferul unităţilor sanitare 
publice la administraţia locală până la 1 iulie 2010, introducerea cardului naţional de 
sănătate începând cu 1 ianuarie 2011, introducerea plăţii medicilor de familie per capita, 
adică în funcţie de  numărul pacienţilor înscrişi pe liste, introducerea taxei pe produse fast-
food şi  implementarea mecanismului financiar de tip clawback. ,,Clawback”  este un sistem 
prin intermediul căruia toţi producătorii de medicamente, care desfac produse pe piaţa 
românească, vor contribui la finanţarea sistemului public de Sănătate cu 5% până la  11%  
din veniturile realizate în urma  vânzării produselor. Grila de contribuţie va fi progresivă şi va 
duce la scăderea efortului financiar public pe măsura creşterii volumelor de medicamente 
achiziţionate. 

Ministerul Sanatatii desfăşoară anual următoarele programe naţionale:  Programul 
Naţional privind Bolile Transmisibile, Programul Naţional de Promovare a Sănătăţii şi 
Educaţie pentru Sănătate, Programul Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului, Programul 
Naţional de Tratament în Străinătate. 

Una din organizaţiile ce joacă un rol important în desfăşurarea şi controlul activităţii 
sanitare este Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România. Este o organizaţie profesională şi de reglementare cu rol de a elabora norme şi 
reguli de practicare a profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, 
astfel încât profesioniştii să asigure pacienţilor servicii de calitate, în condiţii de siguranţă şi 
securitate. Ordinul autorizează exercitarea profesiei, îi înregistrează în baza sa de date pe 
toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali din România şi, de 
asemenea, judecă abaterile de la regulile de etică şi deontologie. 

Misiunea ei este de a susţine o cultură a calităţii în cadrul organizaţiei, care să ducă la 
îmbunătăţirea continuă a calităţii practicii şi competenţei profesioniştilor, pentru a asigura 
dreptul pacienţilor la sănătate.  

Filialele Ordinului Asistenţilor Medicali  se organizează şi funcţionează în baza Legii 
461/2001, privind exercitarea profesiei de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Ordinul Asistenţilor Medicali din România, a statutului O.A.M.R. şi a propriului 
Regulament de Organizare şi Funcţionare, ca persoană juridică de drept public. 

 

3. Disfuncţionalităţi  în funcţionarea sistemului sanitar 

Asigurarea calităţii se află într-un stadiu incipient de evoluţie în sistemul spitalicesc, 
ca de altfel în întreg sistemul de sănătate din România. Normele şi standardele de calitate 
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sunt în faze incipiente de dezvoltare, dar chiar şi aşa respectarea normelor şi condiţiilor 
minime nu este pusă în aplicare. Laboratoarele sunt o excepţie de la această regulă: 
controlul  de calitate este asigurat prin certificate ISO 9001/2008 precum şi prin standarde 
specifice care începând cu anul 2010 au devenit criterii obligatorii pentru intrarea în relaţie 
contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate.  

Protocoalele clinice terapeutice, instrumente de susţinere a calităţii absolut necesare, 
sunt în curs de elaborare; în anii 2009 şi 2010 au fost aprobate 21 de ordine ale ministrului 
sănătăţii care cuprind un număr de 206 ghiduri de practică medicală, iar activitatea de 
elaborare a acestora de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii va continua 
într-un ritm accelerat. 

Experienţa altor state a dovedit că stimularea procedurilor de creştere a calităţii 
serviciilor medicale este posibilă prin măsuri complexe şi bine gândite. În acest sens, în 
raportul „România –mecanisme de plată a furnizorilor - aspecte şi opţiuni pentru reformă”, 
redactat în septembrie 2009 de Robert Dredge, consultant al Băncii Mondiale, se arată: 
„Pentru a încuraja atât calitatea cât şi potenţialele câştiguri economice, câteva state au 
dezvoltat alţi indicatori încorporaţi în sistemul de plată DRG. Pentru a descuraja externarea 
prematură a pacienţilor, câteva state au introdus un proces în care furnizorul este 
responsabil pentru costurile generate de reinternarea pacientului în aceeaşi stare într-un 
interval de timp prestabilit de la externare. Drept urmare, plătitorul nu plăteşte de două ori. 
În SUA au fost stabilite proceduri mai complexe de îmbunătăţire a calităţii, care sunt 
implementate în prezent şi în state precum Anglia. Printre acestea se numără modelul 
Premier care conţine în jur de 32 de indicatori de calitate care pot fi cumulaţi şi cuantificaţi 
astfel încât să se obţină plăţi suplimentare în cazul realizării unui anumit punctaj. Rolul 
preţurilor de bază ale DRG se reduce la finanţarea elementului calitativ. Astfel toate spitalele 
sunt imediat stimulate să reacţioneze la aceste măsuri care vizează calitatea.”   

Un alt aspect criticat de experţii Băncii Mondiale este cel legat de neclarităţile în 
înţelegerea şi în definirea procedurilor de evaluare a calităţii în România: „Distincţia dintre 
autorizare şi acreditare nu este clară în România şi nici una dintre proceduri nu este 
implementată adecvat. Deşi există o procedură de autorizare pentru spitale, multe spitale nu 
îndeplinesc standardele impuse, dar continuă să funcţioneze în baza unei licenţe temporare, 
pe termen nedefinit. Conform experienţei internaţionale, procesul de autorizare trebuie să 
stabilească standarde şi să prevadă resursele minime necesare pentru derularea unei 
activităţi date, permiţând astfel clasificarea spitalelor conform nivelurilor de asistenţă 
asigurată.  În Legea pentru reforma în domeniul sănătăţii se sugerează faptul că alocarea 
nivelurilor de asistenţă este o componentă intrinsecă a acreditării” subliniază raportul 
„România - asistenţă tehnică pentru sprijinirea actualizării strategiei spitaliceşti” redactat de 
J. Pikani, D.I. Sava în august 2009. 



14 

 

În ceea ce priveşte acreditarea spitalelor, în anul 2009 a început să funcţioneze 
Comisia Naţionala de Acreditare a Spitalelor care cuprinde reprezentanţi ai Preşedinţiei, ai 
Guvernului României, ai Academiei Române, Colegiului Medicilor din România, Ordinul 
Asistenţilor Medicali din România. În general, acreditarea se referă mai ales la standarde 
uniforme privind calitatea pe care spitalele ar trebui să se străduiască să le îndeplinească – 
cumva independent de nivelul de asistenţă pe care în acordă – şi la procese interne şi 
externe implementate pentru a se asigura că se verifică în mod curent măsurarea 
performanţelor în comparaţie cu standardele menţionate şi îmbunătăţirea acestora.  

Metodologiile şi legislaţia secundară referitoare la acreditare au fost de-abia recent 
finalizate. Astfel, Ministerul Sănătăţii, la propunerea Comisiei Naţionale de Acreditare a 
Spitalelor, a aprobat procedurile, standardele şi metodologia de acreditare a spitalelor prin 
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 972/28.06.2010. Tot în luna iunie 2010, OUG 48/2010 a 
introdus prevederi imperative referitoare la termenul în care spitalele trebuie să solicite 
acreditarea. Astfel, în acest act normativ se prevede că, dacă în termen de un an de la 
aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare spitalele nu solicită 
acreditarea în condiţiile legii, acestea pierd dreptul de a mai fi finanţate din fonduri publice. 
De asemenea, dacă spitalele acreditate nu solicită reacreditarea, în condiţiile legii, cu cel 
puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării, acestea pierd dreptul de a mai fi 
finanţate din fonduri publice.  

 Sectorul spitalicesc din România consumă în mod constant aproximativ 50% din 
bugetul FNUASS, la care se adaugă fondurile de la Ministerul Sănătăţii pentru investiţii în 
infrastructură, dotări cu echipamente medicale, programe naţionale de sănătate, precum şi 
fonduri alocate de către autorităţile publice locale. Toate aceste fonduri duc la un procent cu 
mult peste media de 40% alocată pentru spitale în UE, în pofida faptului că suntem mult sub 
media europeană la suma alocată pe pat de internare continuă. Majoritatea spitalelor sunt 
finanţate pentru serviciile prestate în primul rând prin fonduri primite  din partea CNAS, 
precum şi prin alocări bugetare directe de la autorităţile guvernamentale centrale şi locale, 
care finanţează activităţi specifice precum asistenţa de urgenţă, serviciile de asistenţă 
aferente unor afecţiuni specifice (prin Programele naţionale de sănătate) şi, în cazul unor 
anumite spitale, activităţi de training şi cercetare.  

Managementul resurselor umane din sectorul sanitar  trebuie îmbunătăţit, în 
condiţiile în care, comparativ cu ţările europene, nivelul asigurării populaţiei din România cu 
medici şi cadre medii sanitare este inferior mediilor europene. În afară de distribuţia 
teritorială neuniformă a personalului medical se mai remarcă şi insuficienţa personalului de 
specialitate mai ales pentru sectoarele preventive, medico-sociale, sănătate publică şi 
managementul îngrijirilor de sănătate, pondere inadecvată a personalului auxiliar, 
concentrarea personalului medical în zonele urbane şi în spitale. 
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Alte probleme se referă la lipsa stimulentelor pentru alegerea carierei medicale şi a 
susţinerii specialiştilor tineri, nivelul scăzut al salariilor şi lipsa de legătură între performanţă 
medicală şi veniturile realizate oficial etc. Toate aceste aspecte relevă anumite disfuncţii  la 
nivelul procesului de planificare şi formare a personalului medical, aspecte ce ţin de mai 
multe instituţii care nu au politici coordonate coerente în domeniu. Concomitent, modelul 
educaţional din sănătate are o performanţă redusă, nici una dintre instituţiile medicale 
româneşti neaflându-se în primele 500 din lume, în nici unul dintre clasamentele importante 
existente.  

Personalul medical spitalicesc din România reprezintă unul dintre cele mai reduse 
procente comparativ cu media UE şi chiar cu cea a noilor state membre din 2004, integrarea 
în UE sporind şansele ca acest aspect să se deterioreze şi mai mult prin emigrarea în special a 
medicilor tineri. Această insuficienţă maschează şi alte dezechilibre importante în repartiţia 
personalului medical, în special medici şi asistente specializate, fiind frecvent întâlnite 
cazurile când la nivelul unor spitale există un singur medic specialist pe o secţie, care în 
principiu trebuie să asigure continuitatea îngrijirii pentru toţi bolnavii internaţi 24 ore, 7 zile 
pe săptămână. Una din cauzele frecvent invocate pentru această penurie de personal 
medical este modalitatea de salarizare, neatractivă atât din perspectiva veniturilor obţinute, 
cât şi datorită faptului că nu stimulează personalul performant. 

În Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru analiza şi elaborarea politicilor din 
domeniul sănătăţii publice din România, intitulat „Un sistem sanitar centrat pe nevoile 
cetăţeanului”, se arată că analiza densităţii medicilor în ţările din regiunea Europeană a 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, arată că România se află pe locul 31 din 33 de ţări, cu o 
densitate de 1,9 medici la 1000 locuitori, doar Albania şi Bosnia-Herţegovina înregistrând 
densităţi mai mici decât ţara noastră. România ocupă ultimele locuri, înregistrând o situaţie 
la fel de critică, şi pentru asistentele medicale (3,89 asistente medicale la 1000 locuitori), 
dentişti (cu 0,22 dentişti la 1000 locuitori) şi farmacişti (0,06 farmacişti la 1000 locuitori). 
Aceleaşi comentarii se pot face şi pentru moaşe, în toate aceste situaţii, România având un 
număr cu cel puţin 1/3 mai mic decât media europeană în condiţii de mortalitate şi 
morbiditate mult superioare mediei UE, iar la nivelul anumitor specialităţi medicale deficitul 
de personal este şi mai mare. Trebuie menţionat că această situaţie reprezintă o continuitate 
a sistemului sanitar din România ultimelor 4 decenii, resursele umane sanitare din România 
fiind în permanenţă mult reduse faţă de media europeană. Astfel, chiar dacă în anumite 
domenii după 1990 a avut loc o dezvoltare importantă, spre exemplu numărul absolvenţilor 
facultăţilor de farmacie crescând de aproape 4 ori în această perioadă; aceste creşteri au 
avut loc fără existenţa unui program coerent pe termen lung, nereuşind astfel să recupereze 
deficitele existente deja. 

În acelaşi timp, în afara numărului redus de personal medical la nivel naţional, există 
şi importante dezechilibre geografice, cu concentrarea resursei umane în mediul urban în 
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detrimentul celui rural precum şi evitarea regiunilor sărace sau a celor populate cu grupuri 
specifice şi care sunt cele mai expuse la risc (minorităţi, săraci etc.). Astfel sistemul nu poate 
răspunde adecvat la nevoile specifice acelor grupuri sau regiuni. 

 În acelaşi Raport al Comisiei prezidenţiale, se subliniază că, din punctul de vedere al 
distribuţiei geografice, cele mai defavorizate regiuni sunt Sud şi Sud-est (773, respectiv 655 
locuitori/1 medic). Regiunea de Nord-est este cel mai slab acoperită cu medici în mediul 
rural (2778 locuitori/1 medic). În mediul rural există 98 de localităţi fără medic. Şi pe 
specialităţi acoperirea judeţelor cu medici este disproporţionată. În mai mult de o treime din 
judeţele ţării 1/3 din specialităţi nu sunt acoperite. Printre specialităţile lipsă în unele judeţe 
se numără şi specialităţi clinice extrem de importante pentru asigurarea accesului la servicii 
care se adresează unor patologii frecvente: de exemplu în chirurgie pediatrică, urologie, 
cardiologie, endocrinologie. 

Ca şi la medici, există un dezechilibru geografic şi la nivelul asistenţilor medicali, cu 
judeţe precum Giurgiu, Harghita, Vrancea sau Suceava cu o densitate de sub 3 asistenţi la 
1.000 de locuitori, faţă de 4,5 la 1.000 de locuitori (media pe ţară) şi 7 la 1.000 de locuitori 
(media în UE). O situaţie asemănătoare se întâlneşte şi la farmacişti şi dentişti, concentrarea 
făcându-se şi în aceste cazuri în zonele urbane puternic dezvoltate economic şi, cu prioritate, 
în centrele universitare. 

Situaţia este pe cale de a se înrăutăţi ca urmare a posibilităţii personalului medical 
din România de a lucra în ţările UE, fapt ce va duce la o diminuare a personalului în domeniul 
medical, mai ales în rândul tinerilor şi a celor înalt specializaţi. Este de aşteptat ca structura 
pe vârste a medicilor de familie şi mobilitatea crescândă a forţei de muncă (odată cu 
integrarea în UE) să supună sistemul de sănătate la presiuni considerabile. Ca urmare a 
acestor aspecte, analiza comparativă a ţărilor din UE, coroborată cu faptul că România are 
printre cei mai slabi indicatori ai stării de sănătate – ceea ce ar necesita un număr crescut de 
personal medical – conduce la aserţiunea că există un important deficit de personal medical 
la nivel naţional. 

Din punct de vedere al capacităţii personalului sanitar de a răspunde nevoilor de 
sănătate ale populaţiei, acest lucru depinde primordial de procesul formării personalului 
medical. Deşi se poate aprecia că, cel puţin formal, programele din România corespund 
criteriilor UE, cel puţin din punct de vedere al specialităţilor şi duratei de pregătire, în mod 
practic există serioase probleme legate de conţinutul acestei formări. În cursul procesului de 
formare, personalul sanitar – cu precădere medicii – primesc informaţii sumare despre 
aspecte cu impact major asupra pacienţilor, precum cele legate de calitatea serviciilor de 
sănătate sau de implicaţiile economice ale deciziilor medicale. Sistemul actual de învăţământ 
medical se concentrează primordial pe capacitatea de memorare, reducând capacitatea de 
dezvoltare a unor deprinderi de analiză critică ce ar putea duce la formarea unor deprinderi 
de practică medicală bazată pe evidenţe (Evidence Based Medicine). Sistemul de formare 
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actual mai degrabă inhibă lucrul în echipă şi cooperarea interdisciplinară, cu efect direct în 
gama limitată de servicii oferite pacienţilor şi populaţiei. 

Începând cu 1978 formarea profesională a moaşelor a încetat să existe. Aceasta a fost 
reluată abia o data cu procesul de aderare la UE, prin înfiinţarea colegiilor universitare de 
moaşe. Se poate considera că lipsa moaşelor a contribuit şi ea la mortalitatea maternă şi 
infantilă încă mare din România. 

În multe cazuri sistemul de învăţământ ţine cont mai mult de normarea cadrelor 
didactice şi mai puţin de nevoile de sănătate ale populaţiei. Acest sistem de formare, cuplat 
cu atributul de auto-reglementare profesională, duce în multe circumstanţe la lipsa de 
responsitivitate faţă de nevoile şi cerinţele populaţiei. 

Un alt factor ce afectează performanţa resurselor umane din sănătate este cel legat 
de prezenţa unui sistem insuficient de motivare. Acesta se referă atât la veniturile obţinute 
de personalul medical, cât şi la aspecte precum condiţii nesatisfăcătoare de muncă şi 
posibilitatea redusă de promovare profesională pe baza unor criterii obiective. 

Din punct de vedere al câştigurilor, la nivel internaţional se consideră că un venit 
decent mediu al unui medic ar trebui să fie de circa trei ori câştigul mediu la nivel naţional 
(Who is paying for health care in Eastern Europe and Central Asia?” Lewis Maureen, The 
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2000). La nivelul 
anului 2008 în România acest raport este pentru medicii specialişti de circa 1,5 - 2 faţă de 
câştigul mediu salarial pe economie. 

În acelaşi mod se acceptă ca venitul mediu al asistenţilor să fie de circa 1/3-1/2 din 
venitul medicului. În cadrul fiecărei profesii există însă diferenţe semnificative, ca de 
exemplu la medicii rezidenţi unde venitul este de regulă cam 1/3 din venitul unui medic 
specialist, la care se pot adăuga diferite facilităţi nesalariale, specifice statutului de personal 
aflat în proces de învăţământ. La nivelul anului lunii iunie 2010, câştigul salarial mediu brut în 
sectorul de sănătate (tot personalul din sistem este inclus) a fost doar de 1779 lei, 
reprezentând doar 91,18 % din media naţională a salariului brut (1951 lei), conform datelor 
Institutului Naţional de Statistică, cele mai mici venituri înregistrându-se la nivelul 
personalului non-medical din sistemul de sănătate. 

Elementele de planificare se bazau până de curând  pe capacitatea de educaţie a 
instituţiilor de învăţământ şi mai puţin pe nevoile de sănătate la care personalul din sănătate 
ar trebui să răspundă. Astfel, pentru a da exemplul medicilor, România se confrunta până în 
anul 2005 cu un paradox: deşi  avea un număr mic de medici, specializa doar un procent 
redus din numărul absolvenţilor facultăţilor de medicină. Începând cu anul 2005, odată cu 
adoptarea legislaţiei europene conform căreia dreptul de liberă practică medicală este 
condiţionat de obţinerea titlului de medic specialist, numărul de locuri scoase la concurs 
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pentru intrarea în specialitate acoperă practic integral cifra de absolvenţi ai facultăţilor de 
medicină. 

De asemenea, introducerea sistemului de coplată este problematică și creează 
nemulţumiri. S-a argumentat introducerea sa prin faptul că pacienţii, plătind tarifele 
stabilite, nu vor mai recurge la plăţile informale, iar o parte din sumele care anterior 
constituiau plăţi informale vor ajunge astfel nu în exte riorul sistemului, cum ajung plaţile 
informale, ci în interiorul sistemului, contribuind la susţinerea și dezvoltarea acestuia. Totuși, 
problema majoră este aceea că sistemul sanitar este susţinut deja o data din contribuţiile 
asiguraţilor, iar coplata ar însemna ca pacienţii să plătească din nou pentru un serviciu 
pentru care deja au plătit o dată. În anul 2011 s-a trecut de asemenea la închiderea sau 
transformarea unora dintre spitalele publice, dar fără a prezenta care este metodologia și pe 
ce criterii se bazează selecţia spitalelor care se închid, fapt care a generat nemulţumire și 
proteste din partea populaţiei.  

Alte probleme identificate în cadrul funcţionării sistemului de sănătate sunt:   

 Insuficienţa personalului de specialitate coroborată cu volumul mare de activitate, 
atât la nivel central, cât şi la nivel local care determină întârzieri în atingerea 
obiectivelor şi care afectează calitatea rezultatelor, antrenând suprasolicitarea 
personalului existent; 

 Prevederile legale în vigoare nu permit plata orelor suplimentare şi există dificultăţi în 
compensarea orelor suplimentare prin  acordarea zilelor libere; 

 Lipsa unui plan de carieră pentru angajaţi şi a unei politici coerente de pregătire şi 
menţinere a personalului 

 Dificultăţi în promovarea proiectelor actelor normative atât în interiorul ministerului, 
dar mai ales pe circuitul interministerial datorită nerespectării prevederilor actelor 
normative în vigoare cu incidenţă; 

 Capacitate instituţională scăzută în previziunea şi cheltuirea fondurilor publice. 

 

4. Statusul sistemului sanitar în Judeţul Iaşi 

În judeţul Iaşi asistenţa medicală spitalicească este asigurată de un număr de 21 
spitale, din care 18 spitale publice şi 3 spitale private. În judetul Iasi, procesul de 
descentralizare s-a desfăşurat dupa cum urmeaza: 6 unităţi sanitare sunt în subordinea 
Consiliului Judeţean Iaşi, 6 unităţi sanitare sunt în subordinea Consiliilor Locale, 4 spitale sunt 
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în subordinea Ministerului Sănătăţii din care 1 spital clinic, 1 spital de boli cronice şi 2 
institute de monospecialitate, 2 spitale sunt în subordinea Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi3

 14% din cazurile critice sunt redirijate de la un spital la altul din lipsa capacităţii 
tehnice şi profesionale de a fi rezolvate; 

.  

Personalul existent în unităţile sanitare din judeţul Iaşi la data de  31 decembrie 2010 
era format din  2443 medici, 5234  personal sanitar mediu, 2536  personal sanitar auxiliar, 
215  alt personal sanitar superior şi  811  TESA  şi  muncitori. 

Populatia deservită este de 1689731 locuitori din care: 826.552 reprezintă populaţia 
judeţului Iaşi, iar 863.179 reprezintă 30% din populaţia judeţelor limitrofe (ponderea 
 pacientilor din alte judeţe tratate în spitalele clinice din Iaşi este de 30%). 

Câteva dintre problemele întâmpinate de către sistemul sanitar ieşean sunt: 

 Numărul de paturi raportat la populaţia asistată în mod real de reţeua de spitale din 
Iaşi este mult sub media europeană; 

 Capacitatea financiară acoperită de casa de asigurari de sănătate, este sub nivelul 
cererii; 

 Cererea de servicii medicale spitaliceşti depăşeşte capacitatea spiatalelor cu 136.000 
de cazuri; 

 Aproximativ 30% din cazurile rezolvate provin din alte judeţe. 

 

 

Obiectivele studiului 

 

1. Determinarea gradului de cunoaştere şi apreciere a activităţilor întreprinse de către 
O.A.M.G.M.A.M. filiala Iaşi a asistenţilor medicali şi moaşelor şi a gradului de implicare în 
acestea a asistenţilor medicali din judeţul Iaşi. 

2. Identificarea necesităţilor de educaţie continuă şi dezvoltare profesională a 
asistenţilor medicali din judeţul Iaşi. 

                                                             
3 Direcţia de sănătate publică Iaşi, Raport de activitate 2010, http://www.dspiasi.ro 



20 

 

3. Identificarea problemelor/factorilor perturbatori întâlniţi de asistenţii medicali în 
cadrul procesului de desfăşurare a activităţii profesionale. 

4. Identificarea capacităţii, a resurselor şi a atitudinilor necesare pentru îmbunătăţirea 
activităţii asistenţilor medicali. 

5. Identificarea resurselor şi strategiei necesare pentru promovarea profesiei de 
asistent medical şi pentru îmbunătăţirea imaginii asistentului medical în comunitate. 

 

 

Aspecte metodologice 

 

1. Instrumente de lucru folosite 

Subiecţii cercetării au completat un chestionar (Anexa nr. 1) cu autoaplicare, 
conţinând un număr de 30 de întrebări. Au fost utilizate următoarele tipuri de întrebări: 
întrebări factuale (concretizate prin întrebări de identificare plasate la sfârşitul 
chestionarului: vârsta, unitatea în care lucrează), întrebări închise cu răspunsuri 
precodificate cu privire la tema centrală, întrebări de tip scală, ierarhizând răspunsurile 
proprii, întrebări semi-deschise care au în alcătuirea lor răspunsuri codificate, dar lasă și 
posibilitatea de a adăuga răspunsuri libere. 

 

2. Populaţia şi eşantionul utilizat 

Eşantionul este reprezentativ pentru grupul ţintă, la studiu participând 411 asistenţi 
medicali din judeţul Iaşi, din care 72% sunt de sex feminin şi  8% de sex masculin. În ce 
priveşte vârsta respondenţilor,  1% dintre asistenţii intervievaţi au sub 25 de ani, 27% au 
între 26 şi 35 de ani, 33% au între 36 şi 45 de ani, 5% între 46 şi 55 de ani şi 12% peste 56 de 
ani.  

Din punct de vedere al studiilor absolvite, 67% dintre asistenţii medicali ce au 
participat la studiu au absolvit o şcoală postliceală sanitară, în timp ce doar 4% au absolvit 
colegiul de asistenţi medicali sau liceul sanitar, având o echivalare cu studii postliceale, 2% 
au absolvit o şcoală postliceală privată (FEG), iar numai 1% dintre respondenţi au absolvit 
doar liceul sanitar.  
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 12% dintre respondenţi au sub 5 ani vechime în această meserie, 16% au între 5 şi 10 
ani vechime,  19% au între 11 şi 20 de ani vechime, 12% au între 21 şi 30 de ani vechime, iar 
12% peste 30 de ani vechime.  

Participanţii la acest studiu provin din medii de lucru variate. Ei sunt asistenţi medicali 
ce lucrează în  spitale, cabinete individuale, cabinete şcolare, gradiniţe, creşe şi  laboratoare 
de analize medicale. Foarte variate sunt de asemenea şi specializările în care lucrează 
asistenţii medicali intervievaţi. Cei mai mulţi dintre aceştia sunt specializaţi în chirurgie 
(11%), medicină generală (9%), balneologie (7%), medicină internă (5%), psihiatrie (5%), 
neurologie (5%) şi oftalmologie (3%).  

 

 

Analiza datelor 

 

Un rol important în exercitarea corectă şi coerentă a oricărei profesii îl are motivaţia 
alegerii profesiei. Se poate observa că o mare parte a asistenţilor medicali păstrează 
motivaţia tradiţională în alegerea acestei profesii: altruismul, dorinţa de a-şi ajuta semenii:  
52% dintre respondenţi au afirmat că şi-au ales profesia din dorinţa de a ajuta oamenii aflaţi 
în suferinţă, 6% pentru că le place acest domeniu şi 5% pentru a-şi urma vocaţia. Condiţiile 
economice şi sociale, lipsa stimulentelor pentru alegerea carierei medicale, precum şi criza 
prelungită a sistemului sanitar au determinat o orientare a tinerilor către această meserie 
din motive mai pragmatice precum: sfatul membrilor familiei, nereuşita la facultatea de 
medicină sau speranţa obţinerii unui loc de muncă sigur. Procentul relativ mare de non-
răspunsuri – 11%, cât şi de  respondenţi care care au invocat alte motive – 16%  arată 
indecizie în alegerea profesiei, necunoaşterea suficientă a profesiei alese, valorificarea unei 
oportunităţi de obţinere a unei calificări, influenţabilitate în alegerea carierei. 



22 

 

 

În ciuda numeroaselor deficienţe ale sistemului sanitar românesc se poate totuşi 
observa că pentru 56% dintre respondenţi actualul loc de muncă încă corespunde 
aşteptărilor pe care le-au avut când şi-au ales această profesie. Peste jumătate dintre 
asistenţii medicali ieşeni au exigenţe scăzute în privinţa condiţiilor de exercitare a profesiei, 
în ciuda numeroaselor neajunsuri, iar, pe de altă parte aşteptările lor sunt şi ele foarte 
scăzute. 

56%
37%

4% 3%

Actualul dvs. loc de munca corespunde 
asteptarilor pe care le-ati avut cand v-ati 

ales profesia?

Da

Nu

Nu stiu

Nici un raspuns

 

Asistenţii medicali apreciază cel mai mult la profesia lor faptul că pot să îi ajute pe cei 
care suferă (31%). Foarte importantă este, de asemeni, satisfacţia rezultatelor obţinute în 
urma prestării activităţii profesionale (16%) sau faptul că interacţionează cu oamenii (8%). Ei 
apreciază şi relaţia cu pacientul (3%), precum şi mediul curat de muncă (2%). Procentul  
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mare de non-răspunsuri – 18%, cât şi de  respondenţi care care au invocat alte motive – 12%  
arată absenţa motivaţiei intrinseci în carieră, o nemulţumire nemanifestată vis-a-vis de 
profesia exercitată, care este privită mai mult ca o modalitate de subsistenţă. 

 

Condiţiile sociale şi economice au redus gradul de satisfacţie al asistenţilor medicali în 
ceea ce priveşte statutul profesiei lor. Ei consideră că în prezent nu există nici un avantaj în a 
exercita profesia de asistent medical (50%). Singurele beneficii ale exercitării acestei profesii 
constau în siguranţa locului de muncă (7%), în posibilitatea de a-şi ajuta familia la nevoie şi 
de a nu mai apela la serviciile sistemului sanitar decât în cazuri grave (5%), în satisfacţia 
oferită de meserie (4%), în faptul că este o meserie desfăşurată într-un mediu igienic (3%) 
sau în respectul pe care îl primesc din partea pacientului (2%).  
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În afară de nivelul scăzut al salariilor (22%), printre dificultăţile menţionate de 
asistenţii medicali intervievaţi se mai remarcă şi insuficienţa personalului de specialitate 
(12%), insuficienţa materialelor sanitare (17%) şi a medicamentelor (10%), precum şi lipsa 
dotării cu aparatură medicală (5%). Alte dificultăţi cu care se confruntă asistenţii medicali din 
judeţul Iaşi sunt reprezentate de lipsa de respect arătată de către unii medici şi pacienţi (6%), 
lipsa de informare şi educaţie a pacienţilor (3%), volumul mare de muncă (5%), stressul (3%), 
lipsa locurilor de muncă (3%) şi neaprecierea muncii prestate (3%).  

 

Participanţii la acest studiu consideră că ei nu pot juca un rol activ în rezolvarea 
problemelor legate de îmbunătăţirea condiţiilor de lucru sau de statutul asistentului medical, 
considerând că nu ţine de competenţa lor (14%) şi că nu au nici un cuvânt de spus în ce 
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priveşte îmbunătăţirea situaţiei profesionale (5%). Se poate observa o pierdere a încrederii 
în ce priveşte îmbunătăţirea condiţiei asistentului medical, majoritatea respondenţilor 
afirmând că asistentul medical nu poate face n imic pentru ameliorarea propriei situaţii 
(25%). Singurele modalităţi de a lua atitudine şi de a participa activ la procesul de 
îmbunătăţire a condiţiei asistentului medical este prin participarea la greve (8%), prin 
emigrarea în alte state (4%) sau realizând o mai bună educaţie sanitară a pacienţilor în 
unităţile sanitare şi privind tratamentul la domiciliu (3%).  

 

Este evident faptul că sistemul sanitar românesc întâmpină dificultăţi majore în ce 
priveşte o funcţionalitate coerentă. 50% dintre asistenţii medicali intervievaţi consideră că 
funcţionarea sistemului sanitar românesc este nesatisfăcătoare, doar 9% considerând că 
sistemul funcţionează bine.  
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Se poate observa o disociere clară între disfuncţionalitatea sistemului sanitar, pe de o 
parte, şi actul medical realizat de către asistentul medical, pe de altă parte. În ciuda unui 
sistem sanitar disfuncţional, calitatea îngrijirilor medicale acordate pacienţilor este 
considerată a fi foarte bună de către 28% dintre respondenţi şi bună de către 48% dintre 
aceştia.  

 

Asistenţii medicali consideră că opinia publică are o părere bună (47%) sau măcar 
satisfăcătoare (25%) despre asistenţii medicali.  
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Principalii formatori de opinie cu impact asupra imaginii asistentului medical în 
societate sunt consideraţi a fi mass-media (25%), precum şi pacienţii şi familiile acestora 
(21%). Un rol mai puţin important îl joacă comportamentul fiecarui asistent medical (16%), 
precum şi atitudinea O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi (8%). 

 

Chiar dacă toţi asistenţii medicali practicanţi sunt membri ai O.A.M.G.M.A.M.R. filiala 
Iaşi, doar 11% dintre  cei intervievaţi cunosc foarte bine rolul şi statutul O.A.M.G.M.A.M.R., 
48% considerând că îl cunosc bine, în timp ce 23% îl cunosc puţin şi 14% foarte puţin.  
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Este de apreciat că 81% dintre respondenţi ar dori să cunoască mai bine rolul şi 
statutul O.A.M.G.M.A.M.R, fapt ce denotă interes faţă de asociaţia profesională.  

 

În ce priveşte cunoaşterea Codului de etică şi conduită a asistentului medical şi 
moaşei, 28% dintre respondenţi consideră că îl cunosc foarte bine şi 52% că îl cunosc bine, 
doar 14% recunoscând că îl cunosc puţin.  
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Din nou este de apreciat faptul că 82% dintre respondenţi ar dori să îl cunoască mai 
bine, fapt ce contrazice în oarecare măsură răspunsurile la întrebarea anterioară.  

 

Este interesant de observat faptul că, deşi asistenţii medicali sunt membri ai 
O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi, doar 35% consideră că cunosc bine activităţile desfăşurate de 
O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi, în timp ce 35% consideră că le cunosc puţin, 13% foarte puţin 
şi 7% deloc. 



30 

 

 

 În ciuda faptului că mare parte a respondenţilor nu cunosc prea bine activităţile 
desfăşurate de O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi, 16% dintre asistenţi au o părere foarte bună 
despre activitatea organizaţiei în 2010, 44% o părere bună şi 20% o părere satisfăcătoare.  

 

Printre cele mai cunoscute şi apreciate activităţi desfăşurate de O.A.M.G.M.A.M.R. 
filiala Iaşi în 2010 se numără cursurile de perfecţionare (30%), conferinţele şi simpozioanele 
(6%), precum şi sărbătorirea zilei asistentului medical (2%). Un rol important este atribuit 
campaniilor de ajutorare a persoanelor nevoiaşe din judeţul Iaşi, campaniei împotriva 
consumului şi dependenţei de droguri, plante etnobotanice, alcool şi ţigări şi celei de 
creştere a conştientizării şi combatere a violenţei împotriva femeilor şi copiilor. Foarte 
apreciată în 2010 a fost şi relaţia dintre membrii O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi şi asistenţii 
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medicali. Aceştia au fost mulţumiţi de informarea privind noutăţile apărute, răspunsul 
prompt la solicitări sau întrebări, precum şi atitudinea şi comunicarea realizată de către 
angajaţii O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi. Trebuie de asemenea precizat că 35% dintre 
respondenţi nu au răspuns la această întrebare, putându-se foarte uşor realiza o corelaţie cu 
numărul de asistenţi medicali ce nu cunosc activitatea O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi. De 
asemeni, corelând răspunsurile la ultimile întrebări putem observa un grad ridicat de 
formalism în exercitarea rolului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi, dacă nu chiar o 
mimare a implicării din partea unor asistenţi, reminiscenţă a perioadei comuniste. 

 

Printre activităţile desfăşurate de O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi în 2010 care au fost 
mai puţin apreciate se numără cursurile de perfecţionare plătite ce au fost prea scumpe 
(7%), lipsa de informare (3%) şi comunicare (3%), site-ul care nu este actualizat (2%), 
programul prea scurt cu publicul (1%), precum şi reţinerea cotizaţiei (1%).  Trebuie de 
asemenea precizat că 63% dintre respondenţi nu au răspuns la această întrebare, iar 3% au 
precizat că nu cunosc activitatea desfăşurată de O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi în 2010, 
putându-se astfel realiza din nou corelaţia cu numărul foarte mare de respondenţi ce au 
declarat că nu cunosc activitatea O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi. 



32 

 

 

Principalele surse de informare ale asistenţilor medicali referitoare la activitatea 
O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi în 2010 au constat în materiale informative (afişe, pliante, 
revistă) (23%), informaţii obţinute de la reprezentantul O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi din 
unitate (21%), de pe site-ul O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi (19%) sau de la colegi (17%).  

 

Calitatea materialelor informative este considerată foarte bună de către 27% dintre 
respondenţi, bună de către 42% dintre aceştia şi satisfăcătoare de către 19% dintre ei.  
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Activitatea reprezentantului O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi din unitate este apreciată 
ca fiind foarte bună de către 48% dintre respondenţi şi bună de către 33% dintre aceştia.  

 

De asemenea se poate observa calitatea informaţiei de pe situl O.A.M.G.M.A.M.R. 
Iaşi ca fiind considerată foarte bună de către 26% dintre respondenţi, bună de către 42% 
dintre aceştia şi satisfăcătoare de către 18% dintre ei.  
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În 2010, asistenţii medicali au participat în principal la cursuri de perfecţionare plătite 
(29%) şi cursuri de perfecţionare gratuite oferite prin proiecte europene (9%), calitatea 
cursurilor fiind apreciată de către 33% dintre respondenţi ca fiind foarte bună şi bună de 
către 48% dintre ei.  

 

Principalele modalităţi de a îmbunătăţi calitatea cursurilor sunt de a le asigura 
gratuitatea (17%), de a diversifica tematica (6%), de a schimba lectorii (3%) şi de a anunţa 
cursurile mai din timp (3%). Cele mai utile cursuri pentru asistenţii medicali sunt pe teme 
privind urgenţele medicale, stresul în meseria de asistent medical, resuscitarea cardio-
respiratorie, managementul infecţiilor nosocomiale şi măsurile de prim ajutor. 
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Alte activităţi la care asistenţii medicali au luat parte în 2010 au fost vizarea 
adeverinţei de membru (32%), solicitarea adeverinţei de malpraxis (10%) şi înscrierea în 
O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi (6%). Foarte puţini dintre asistenţii medicali intervievaţi au luat parte 
la cursuri de calificare gratuite oferite prin proiecte europene (3%), la conferinţe (2%), la 
concursul de fotografie ,,Frumuseţea profesiei de asistent medical’’ (2%) sau la campania de 
întrajutorare a persoanelor nevoiaşe din judeţul Iaşi (2%).  

Se poate observa dorinţa asistenţilor medicali de a fi informaţi mai mult legat de 
organizarea cursurilor de perfecţionare şi de calificare gratuite oferite prin proiecte 
europene, privind înscrierea în O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi, privind vizarea adeverinţei de 
membru şi solicitarea adeverinţei de malpraxis. Ei sunt de asemenea interesaţi să primească 
informaţii referitoare la iniţiativele legislative propuse de O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi şi la 
activitatea comisiei de etică şi disciplină. De un interes sporit se bucură şi conferinţele, 
precum şi campaniile de creştere a conştientizării şi combatere a violenţei împotriva 
femeilor şi copiilor, campania împotriva consumului şi dependenţei de droguri, plante 
etnobotanice, alcool şi ţigări, precum şi campania de ajutorare a persoanelor nevoiaşe din 
judeţul Iaşi.  
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O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi poate veni în sprijinul membrilor săi asigurând gratuitatea 
cursurilor pentru obţinerea creditelor şi susţinând mai intens interesele asistenţilor medicali, 
în special a drepturilor salariale, dar şi îmbunătăţirea statutului asistentului medical. Un rol 
deosebit de important îl pot avea întâlnirile periodice din unităţi, conferinţele şi mesele 
rotunde, dar şi schimburile de experienţă cu colegi din alte localităţi din ţară sau din 
străinătate. De menţionat că o parte dintre asistenţii medicali intervievaţi nu disociază rolul 
asociaţiei profesionale de al sindicatului, drepturile salariale, îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă, făcând parte din prerogativele sindicatului. De aici se poate observa o slabă 
cunoaştere a statutului şi rolului O.A.M.G.R.M.A.M.R.  
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Principalele probleme cu care se confruntă asistenţii medicali şi pentru care ar avea 
nevoie de sprijinul O.A.M.G.M.A.M.R. în 2011 se referă atât la veniturile nesatisfăcătoare 
obţinute de personalul medical mediu, cât şi la aspecte precum condiţiile precare de muncă, 
personalul insuficient din unităţile sanitare, precum şi lipsa unor gratuităţi sau compensaţii 
în ce priveşte serviciile medicale. Alte probleme întâlnite de asistenţii medicali constau în 
taxele prea mari pentru participarea la cursurile de perfecţionare, în imposibilitatea 
susţinerii examenului pentru gradul principal, precum şi în asigurarea unor relaţii 
deontologice corecte.  

 

Toate aceste aspecte relevă anumite disfuncţii  la nivelul procesului de planificare şi 
formare a personalului medical, aspecte ce ţin de mai multe instituţii care nu au politici 
coordonate coerente în domeniu. Concomitent, modelul educaţional din sănătate are o 
performanţă redusă, nici una dintre instituţiile medicale româneşti neaflându-se în primele 
500 din lume, în nici unul dintre clasamentele importante existente. Din punct de vedere al 
capacităţii personalului sanitar mediu de a răspunde nevoilor de sănătate ale populaţiei, 
acest lucru depinde primordial de procesul formării personalului medical. Deşi se poate 
aprecia că, cel puţin formal, programele din România corespund criteriilor UE, cel puţin din 
punct de vedere al specialităţilor, în mod cert există neconcordanţe privind tipul de 
învăţământ absolvit şi durata de pregătire. 67% dintre asistenţii medicali ce au participat la 
studiu au absolvit o şcoală postliceală sanitară, în timp ce doar 4% au absolvit 
colegiul/facultatea de asistenţi medicali sau liceul sanitar, având o echivalare cu studii 
postliceale, 2% au absolvit o şcoală postliceală privată (FEG), iar numai 1% dintre 
respondenţi au absolvit doar liceul sanitar. Aceste diferenţe privind tipul de învăţământ 
absolvit conduc la diferenţe de salarizare şi la diferenţe privind şansele de angajare.  
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O altă problemă privind calificarea şi perfecţionarea asistenţilor medicali constă în 
lipsa unei formări minime în domeniul utilizării calculatorului a asistenţilor medicali, în 
special a celor peste 40 de ani. Datorită lipsei acestor abilităţi, asistenţii medicali nu au acces 
la informaţie prin intermediul siturilor oficiale, la informaţia on line şi nu pot fi informaţi nici 
prin intermediul e-mailului sau a altor tipuri de reţele sau platforme electronice. 

 

Concluzii 

 

Prezentul studiu a scos în evidenţă aprecierea activităţilor desfăşurate de către 
O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi în 2010, atunci când acestea sunt cunoscute de către membrii 
săi. De asemeni, s-a observat o bună cunoaştere a statutului O.A.M.G.M.A.M.R. şi a Codului 
de etică şi conduită a asistentului medical şi moaşei, la nivel declarativ, cât şi dorinţa de a le 
cunoaşte mai bine. Totuşi puţini asistenţi cunosc activităţile asociaţiei profesionale şi se 
implică în acestea, considerându-le, în general, o obligaţie care nu aduce beneficii.   

Datele culese privitoare la nevoile de educaţie medicală continuă şi dezvoltare 
profesională a asistenţilor medicali din judeţul Iaşi au scos în evidenţă faptul că asistenţii 
medicali sunt interesaţi de o dezvoltare continuă a cunoştinţelor acumulate, apreciind ca 
bună şi foarte bună calitatea cursurilor furnizate de către O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi,  
singurul inconvenient fiind necesitatea plăţii cursurilor de perfecţionare şi preţul lor destul 
de ridicat pentru posibilităţile lor financiare actuale. Printre domeniile care necesită o 
aprofundare se numără urgenţele medicale, stresul în meseria de asistent medical, 
resuscitarea cardio-respiratorie, managementul infecţiilor nosocomiale şi măsurile de prim 
ajutor. 

Printre principalele probleme întâlnite de către asistenţii medicali în cadrul procesului 
de desfăşurare a activităţii profesionale se numără nivelul scăzut al salariilor, insuficienţa 
personalului bine pregătit, insuficienţa materialelor sanitar şi a medicamentelor, precum şi 
lipsa dotării cu aparatură medicală. Alte dificultăţi cu care se confruntă asistenţii medicali din 
judeţul Iaşi sunt reprezentate de lipsa de respect arătată de către unii medici şi pacienţi, 
lipsa de informare şi educaţie a pacienţilor, volumul mare de muncă, stresul, lipsa locurilor 
de muncă şi neaprecierea muncii prestate.  

Deficitul de medicamente și materiale sanitare alterează calitatea serviciilor 
medicale, relaţiile personalului cu pacienţii și orgoliul profesional conducând la diminuarea 
calităţii vieţii profesionale. Lipsa materialelor și a medicamentelor este percepută drept o 
degradare a condiţiilor de muncă . Deficitul de personal conduce la creșterea sarcinilor de 
serviciu, scăderea calităţii serviciilor medicale ș i scăderea gradului de satisfacţie faţă de 
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propriul loc de muncă pentru că deficitul de personal înseamnă preluare de responsabilităţi 
şi un volum de muncă mai mare. Acest deficit scade calitatea actului medical nu numai 
datorită efortului care conduce la o oboseală cronică care diminuează concentrarea şi 
atenţia angajaţilor, ci şi datorită creşterii numărului de pacienţi per cadru medical, precum şi 
a dispersării activităţii într-un spaţiu mai larg şi impropriu supravegherii pacienţilor. 

Inexistenţa unui sistem adecvat de motivare a personalului din sănătate duce, pe de 
o parte la scăderea atractivităţii pentru intrarea în sistem şi, pe de altă parte, la creşterea 
numărului celor ce părăsesc sistemul. Se poate observa că singurele motivaţii ale asistenţilor 
medicali sunt faptul că pot să îi ajute pe cei care suferă, satisfacţia rezultatelor obţinute în 
urma prestării muncii lor sau faptul că interacţionează cu oamenii. Alte atuuri ale exercitării 
acestei profesii constau în siguranţa locului de muncă, în posibilitatea de a-şi ajuta familia la 
nevoie şi de a nu mai apela la serviciile sistemului sanitar decât în cazuri grave, în faptul că 
este o meserie desfăşurată într-un mediu igienic sau în respectul pe care îl primesc din 
partea pacientului. Condiţiile sociale şi economice au redus gradul de satisfacţie al 
asistenţilor medicali în ceea ce priveşte statutul profesiei lor, dar şi gradul de încredere în ce 
priveşte îmbunătăţirea activităţii asistenţilor medicali.  

Se poate observa o detaşare şi o lipsă de dorinţă de a participa activ la rezolvarea 
problemelor legate de îmbunătăţirea condiţiilor de lucru sau de statutul asistentului medical. 
Asistenţii medicali nu doresc să se implice în rezolvarea problemelor întâlnite pe parcursul 
exercitării profesiei lor, considerând că nu ţine de competenţa lor şi că nu au nici un cuvânt 
de spus în ce priveşte îmbunătăţirea situaţiei asistentului medical. Se poate observa o 
pierdere a încrederii în ce priveşte îmbunătăţirea condiţiei asistentului medical, majoritatea 
respondenţilor afirmând că asistentul medical nu poate face nimic pentru ameliorarea 
propriei situaţii, singurele modalităţi de a lua atitudine şi de a participa activ la procesul de 
îmbunătăţire a propriei condiţii fiind prin participarea la greve, prin emigrarea în alte state  
sau realizând o mai bună educaţie sanitară a pacienţilor în unităţile sanitare şi privind 
tratamentul la domiciliu. 

Un rol deosebit de important în ce priveşte îmbunătăţirea condiţiei asistentului 
medical îl deţine îmbunătăţirea imaginii asistentului medical şi promovarea profesiei. 
Asistenţii medicali consideră că opinia publică are o părere în general bună despre ei şi 
despre calitatea îngrijirilor oferite. Principalii formatori de opinie ai imaginii asistentului 
medical în societate sunt consideraţi a fi mass-media, precum şi pacienţii şi familiile 
acestora. Un rol mai puţin important îl joacă comportamentul fiecarui asistent medical, 
precum şi atitudinea O.A.M.G.M.A.M.R.filiala Iaşi. Se observă o conştientizare a faptului că 
meseria de asistent medical necesită o promovare mai agresivă prin asigurarea unei mai 
bune vizibilităţi a activităţii medicale, dar şi prin asigurarea transparenţei actului medical.  
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Recomandări 

 

  

 Datorită contextului socio-economic, dar şi a dezvoltării rapide a tehnologiei este 
necesar să se pună accentul pe o creştere a calităţii pregătirii profesionale a asistenţilor 
medicali pentru ca aceştia să facă faţă cu succes oricăror provocări de natură profesională. 
Pentru aceasta este necesară o îmbunătăţire a calităţii cursurilor prin folosirea unui conţinut 
actual şi a unor metode noi, interactive, dar şi a unor instrumente TIC care să crească 
performanţa profesională a asistenţilor medicali. Este necesară de asemenea diversificarea 
temelor abordate în cadrul cursurilor de perfecţionare, dar şi introducerea de cursuri şi 
prezentări pentru anumite specialităţi deficitare precum: laborator, nutriţie-dietetică, 
radiologie, stomatologie, obstetrică-ginecologie, farmacie, psihiatrie, ORL, etc. Un rol 
deosebit de important în dezvoltarea profesională a asistenţilor medicali îl are participarea la 
schimburi de experienţă la nivel judeţean, naţional şi internaţional, precum şi diseminarea 
informaţiilor astfel obţinute către membrii organizaţiilor din care fac parte.  

 Un rol important în ce priveşte o mai bună informare a  asistentului medical îl are o 
prezenţă mai activă în mass-media scrisă şi audio-vizuală, publicarea de comunicate de 
presă, precum şi realizarea şi postarea unui nou site mai cuprinzător, mai bine organizat şi 
actualizat în timp util. Deosebit de utilă pentru dezvoltarea profesională a asistenţilor 
medicali ar fi distribuirea la preţuri modice a Ghidului de proceduri, a Ghidului de nursing şi a 
Testelor pentru gradul principal.  

 Asistenţii medicali ar trebui să lupte mai mult pentru promovarea profesiei lor şi 
pentru obţinerea unei autonomii profesionale sporite. Acest lucru se poate realiza prin 
informarea asistenţilor medicali privind proiectele legislative care privesc liberalizarea 
profesiei, statutul organizaţiei profesionale de reglementare, schimbarea specialităţii, 
acordarea gradului principal etc. şi prin creşterea conştientizării în rândul asistenţilor 
medicali privind importanţa implicării active în toate reglementările şi deciziile care îi privesc 
la nivel local, regional, naţional şi european. Un rol important îl poate  avea valorificarea 
experienţei profesionale a asistenţilor medicali care au lucrat în străinătate prin organizarea 
unor mese rotunde, întâlniri şi discuţii între aceştia şi colegii lor, dar şi dezvoltarea abilităţilor 
de reprezentare şi de lobby  în rândul reprezentanţilor O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi în unităţile 
medicale.  
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Pentru o susţinere fermă şi fructuoasă a asistenţilor medicali este necesară şi 
dezvoltarea organizaţiei care îi reprezintă, a O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi, printr-o diversificare a 
activităţilor organizaţiei şi prin creşterea capacităţii organizaţionale. Pentru aceasta ar fi 
necesară obţinerea personalităţii juridice a filialei prin votarea iniţiativei legislative depuse  
în Parlamentul României pentru atragerea de surse suplimentare de finanţare şi dezvoltarea 
de proiecte cu finanţare nerambursabilă. Foarte utilă ar fi şi încheierea de parteneriate şi 
desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, de promovare a sănătăţii, de promovare a profesiei,  în 
colaborare cu alte organizaţii şi instituţii din domeniul medical şi conex, elaborarea de studii, 
broşuri, pliante,fliere, CD-uri  şi alte materiale în sprijinul activităţilor desfăşurate de filială, 
precum şi organizarea unui Centru de Resurse la sediul organizaţiei şi dotarea acestuia cu 
lucrări medicale şi materiale de actualitate. 
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Anexa 1 

Chestionar 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

2.Actualul dvs. loc de muncă corespunde aşteptărilor pe care le-aţi avut când v-aţi ales 
profesia? 

Da Nu Nu ştiu 

 

3.Ce  vă place cel mai mult la profesia de asistent medical? 

………………………………………………………………………………………………………...........................................
............................................................................................................................................. 

4.Care sunt avantajele profesiei de asistent medical în România faţă de alte profesii? 

………………………………………………………………………………………………………...........................................
............................................................................................................................................. 

5.Care sunt principalele 3 dificultăţi cu care se confruntă asistenţii medicali din judeţul Iaşi? 

a)………………………………………………………………………………………………………................... 

b)…………………………………………………………………………………………………………………..... 

c)……………………………………………………………………………………………………………………. 

6.Ce ar putea face asistenţii medicali pentru amelioarea sau soluţionarea acestor probleme? 

………………………………………………………………………………………………………...........................................
............................................................................................................................................. 

7.Cum apreciaţi funcţionarea sistemului sanitar din România? 
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Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

 

8.Ce părere aveţi despre calitatea îngrijirilor medicale acordate de către asistenţii medicali 

pacienţilor lor? 

Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

 

9.Care credeţi că este părerea opiniei publice româneşti despre asistenţii medicali? 

Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

 

10.Cine are rolul cel mai important în formarea opiniei publice despre asistenţii medicali în 

România? 

………………………………………………………………………………………………………..................... 

………………………………………………………………………………………………………..................... 

II.11. Cât de bine cunoaşteţi rolul şi statutul O.A.M.G.M.A.M.R? 

Foarte bine Bine Puţin  Foarte puţin Deloc 

 

12.Aţi dori să le cunoaşteţi mai bine? 

Da Nu Nu ştiu 

 

13. Cât de bine cunoaşteţi Codul de etică şi conduită al asistentului medical? 

Foarte bine Bine Puţin  Foarte puţin Deloc 

 

14.Aţi dori să îl cunoaşteţi mai bine? 

Da Nu Nu ştiu 
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15.În ce măsură cunoaşteţi activităţile desfăşurate de O.A.M.G.M.A.M.R.filiala Iaşi în 2010? 

Foarte bine Bine Puţin  Foarte puţin Deloc 

 

17.Cum apreciaţi activitatea O.A.M.G.M.A.M.R.filiala Iaşi în 2010?  

Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

 

18. Menţionaţi 3 aspecte din activitatea O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi care v-au plăcut în 2010.  

………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

19. Menţionaţi 3 aspecte din activitatea O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi care nu v-au plăcut în 2010.  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

20. Vă rugăm să bifaţi sursele din care v-aţi informat despre activităţile desfăşurate de 
O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi în 2010.  (Puteţi bifa mai multe variante.) 

� de pe site-ul O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi, www.oamr-iasi.ro 
� de la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi 
� din materiale informative (afişe, pliante, revistă) 
� de la reprezentantul O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi din unitate 
� de la colegi 
� în alt fel.  
Vă rugăm să precizaţi care: 
.................................................................................................... 

 

21.Vă rugăm să bifaţi la care dintre următoarele activităţi desfăşurate de O.A.M.G.M.A.M.R. 
Iaşi aţi participat în 2010. (Puteţi bifa mai multe variante.) 
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� Înscrierea în O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi 
� Vizarea adeverinţei de membru 
� Solicitarea adeverinţei de malpraxis (în special pentru cei care doresc să lucreze în 

străinătate) 
� Reexaminare după o pauză de 5 ani în practicarea profesiei 
� Cursuri de perfecţionare plătite 
� Cursuri de perfecţionare gratuite, oferite prin proiecte europene 
� Cursuri de calificare gratuite, oferite prin proiecte europene 
� Conferinţa/Simpozion 
� Concurs de fotografie ,,Frumuseţea profesiei de asistent medical” 
� Campanii de ajutorare a persoanelor nevoiaşe din judeţ 

 

22. Cum apreciaţi calitatea cursurilor furnizate de O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi în 2010? 

 

Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

 

23. Vă rugăm să sugeraţi 3 măsuri pe care OAMGMAMR Iaşi le-ar putea lua pentru 
îmbunătăţirea cursurilor în 2011? 

a)…………………………………………………………………………………………………… 

b)…………………………………………………………………………………………………… 

c)…………………………………………………………………………………………………… 

 

24. Vă rugăm să propuneţi  3 titluri de cursuri care v-ar fi utile în activitatea profesională şi la 
care aţi dori să participaţi pe toată durata acestora. 

a)…………………………………………………………………………………………………… 

b)…………………………………………………………………………………………………… 

c)…………………………………………………………………………………………………… 

25. Cum apreciaţi activitatea reprezentantului O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi din unitatea dvs.? 
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Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

 

26.Cum apreciaţi calitatea informaţiei de pe sitului O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi? 

 

Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

 

27.Cum apreciaţi calitatea materialelor informative (afişe, pliante, revistă) distribuite de 
O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi? 

 

Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

 

28.Vă rog să propuneţi  3 acţiuni pe care O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Iaşi le-ar putea întreprinde 
pentru a veni în sprijinul membrilor săi.  

 a)…………………………………………………………………………………………………… 

b)…………………………………………………………………………………………………… 

c)…………………………………………………………………………………………………… 

29.Enumeraţi 3 probleme ale asistenţilor medicali în rezolvarea cărora O.A.M.G.M.A.M.R. 
filiala Iaşi poate şi trebuie să se implice în 2011. 

a)…………………………………………………………………………………………………… 

b)…………………………………………………………………………………………………… 

c)…………………………………………………………………………………………………… 

 

30.Bifaţi activităţile O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi despre care aţi dori să primiţi informaţii pe 
parcursul anului 2011. (Puteţi bifa mai multe variante.) 

 

� Înscrierea în O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi 
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� Vizarea adeverinţei de membru 
� Solicitarea adeverinţei de malpraxis (în special pentru cei care doresc să lucreze în 

străinătate) 
� Reexaminare după o pauză de 5 ani în practicarea profesiei 
� Iniţiative legislative propuse de O.A.M.G.M.A.M.R. Iaşi 
� Activitatea comisiei de etică şi disciplină 
� Cursuri de perfecţionare plătite 
� Cursuri de perfecţionare gratuite, oferite prin proiecte europene 
� Cursuri de calificare gratuite, oferite prin proiecte europene 
� Conferinţe/Simpozioane 
� Concursul de fotografie ,,De ce iubesc profesia de asistent medical/moaşă ?” 
� Premieri ale colegilor cu activitate meritorie 
� Campanie de creştere a conştientizării şi combatere a violenţei împotriva femeilor şi 

copiilor 
� Campania împotriva consumului şi dependenţei de droguri, plante etnobotanice, 

alcool şi ţigări 
� Filmele lunare difuzate în cadrul Mediatecii Medicale 
� Campania de ajutorare a persoanelor nevoiaşe din judeţul Iaşi 
� Altele. Care? .................................................................................................................... 

 

Dacă doriţi să primiţi informaţii pe e-mail despre activităţile pe care le-aţi bifat mai sus, 

vă  rugăm să notaţi  adresa de e-mail la care vă putem 

scrie:.................................................................. 

 

Vârsta: 

Sexul: 

Şcoala absolvită: 

Specialitatea în care lucraţi: 

Experienţă profesională: 

Unitatea medicală în care lucraţi: 
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