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EMC. 2018 

381 de membri ai Filialei 

Iași au participat la cursuri 

de resuscitare 

MANIFESTĂRI EMC 

cursuri acreditate: 85 

total forme EMC: 45 

aproximativ 28 de cursuri/lună 

LECTORI. CURSANȚI 

lectori acreditați: 33 

cursanți: 5464 ianuarie-

iunie+5635 iulie-decembrie 

Total: 11099 



EMC. 2018 GRATUIT 

CURSURI/FORME EMC GRATUITE 

PARTICIPANȚI LA SEMINARII GRATUITE: 996 

PARTICIPANȚI CONFERINȚA JUDEȚEANĂ: 531 

TOTAL: 1527 

 

 
  
 
 

FILIALA IAȘI ARE PROPRIA PLATFORMĂ DE 
CURSURI GRATUITE ONLINE:  https://oamr.eu 
 

De la 01.12.2018 membrii Filialei pot accesa gratuit 

cursul online ,,Managementul și prevenirea epuizării 

profesionale”. 

Din 2019 toate cursurile postate pe platforma Filialei 

Iași vor fi GRATUITE.   



         Proiectul Erasmus+, VET, Joint Job Burrnout 

Interventions for Beginner Nurses, Nurse students and 

Care Workers – JOBIS, 2016-1-RO01-KA202-024384, 

coordonat de OAMGMAMR Filiala Iași, desfășurat între 

01.09.2016 – 31.08.2018, valoare pentru OAMGMAMR 

Filiala Iași: 36.745 EUR 

PROIECTE EUROPENE 

Obiectiv principal: Constientizarea cadrelor medicale și 

persoanelor cu funcție de răspundere din sistemele 

sanitare din cele 5 țări partenere asupra nevoii de 

diseminare a informațiilor și a bunelor practici pentru 

prevenirea și combaterea epuizării profesionale, cît și a 

necesității schimbărilor de atitudine 

 



REZULTATE: 

-realizarea de produse intelectuale, respectiv 

realizarea unei analize comparative, a unei 

curicule mixte de formare, elaborarea de 

materiale pentru învățare în format clasic și TIC, a 

unei platforme interactive de formare online,  

-cursuri mixte de formare pentru 200 asistenți 

medicali, 300 de studenți la asistență medicală și 

40 de îngrijitori la domiciliu din cele 5 țări, 

-4 vizite transnaționale, 

-1 conferință de diseminare a rezultatelor, 

-o campanie de conștientizare asupra efectelor 

dăunătoare ale epuizăii profesionale 

PROIECTE EUROPENE 



 Obiectivul proiectului   este de a contribui la scăderea 

obezității în rândul copiilor prin furnizarea de cunoștințe și 

instrumente cadrelor medicale, cadrelor didactice și 

asistenților sociali pentru a aborda problemele legate de 

malnutriție și discriminare, pentru a preveni decesele 

premature și pentru a reduce semnificativ povara bolilor 

non-comunicabile legate de regimul alimentar,  

        Proiectul Erasmus+ VET, Corrective VET 

international training for obesity prevention and 

healthy life style promotion – CORRECT IT! 2017-1-

RO01-KA202-037373, coordonat de OAMGMAMR Filiala 

Iași,  în desfățurare în perioada 01.09.2017 – 

31.08.2019, cu valoarea de  40.530 EUR pentru 

OAMGMAMR Filiala Iași. 

 

PROIECTE EUROPENE 



REZULTATE: 

-coordonarea internationala, managementul 

local, monitorizarea, evaluarea, raportarea, 

diseminarea proiectului; 

 -participarea la intalnirile transnationale de 

lucru;  

-realizarea unei analize a conceptului de viață 

sănătoasă și colectarea de bune practici 

transnationale;  

-elaborarea unei curricule de prevenție a 

obezității și promovare a unui stil de viață 

sănătos; 

 -elaborarea de materiale de invatare pentru 

cursul online prevenție a obezității și 

promovare a unui stil de viață sănătos;  

-elaborarea unui manual pentru formatori  

 

 

 

 

 

utilizabil la cursurile fata in fata prevenție a 

obezității și promovare a unui stil de viață 

sănătos;  

-traducerea si subtitrarea materialelor de 

formare si a analizei elaborate -realizarea unei 

platformei de formare;  

-formarea internationala a unei retele de 

formatori specializați atât în prevenirea și 

combaterea obezității cât și în formarea unui 

stil de viață sănătos; 

-formarea a 100 asistenti medicali, asistenti 

sociali si cadre didactice la nivel local in 

prevenția obezității și promovare a unui stil de 

viață sănătos;  

-organizarea unei conferinte de diseminare. 

 



 Obiectivul proiectului   Obiectivele proiectului vizeaza 

îmbunătățirea serviciilor de Educație Medicală Continuă 

furnizate asistenților medicali din județul Iași, extinderea 

ofertei de servicii de formare a Departamentului de EMC 

al organizației, respectiv coaching și supervizare, 

programe de mentorat, noi cursuri, dar și sporirea 

competențelor de coaching și limba engleză a 

formatorilor. 

        Proiectul Erasmus+ Mobilități Educația adulților, 

Elite pentru asistența medicală românească,  2017-1-

RO01-KA104-035694, coordonat de OAMGMAMR Filiala 

Iași, desfășurat în perioada 01.09.2017 – 31.12.2018, cu 

valoarea de 31.380 EUR. 

 

PROIECTE EUROPENE 



REZULTATE: 

-participarea la 12 mobilități pentru formatorii organizatiei constand in cursuri structurate 

furnizate de organizații cu tradiție din Italia, Spania, Malta, Irlanda, Slovenia; 

-650 asistenți medicali beneficiari de cursuri gratuite, îmbunătățite cu noi metode și tehnici de 

predare ca urmare a participării formatorilor la cursurile internationale; 

- activitați de diseminare a rezultatelor proiectului. 

PROIECTE EUROPENE 



 Obiectivul proiectului: dezvoltarea unui curs de formare 

pentru profesioniștii din domeniul sănătății (angajati pe 

poziții clinice și manageriale) care au în prezent o 

pregătire minimă sau insuficientă în ceea ce privește 

modul de implementare și monitorizare a schimbărilor în 

domeniul sănătății. 

 

        Proiectul Erasmu+ VET, Health Innovation, 

implementation and Impact (HI3) - A functional 

training program on how to implement sustainable 

change in the health care system on a clinical level, 

2018-1-SE01-KA202-039066, coordonat de Universitatea 

din Kristianstad, Suedia,  în desfășurare în perioada 

01.09.2018 – 31.08.2020, cu valoare de 21.688 EUR 

pentru OAMGMAMR Filiala Iași. 

 

PROIECTE EUROPENE 



REZULTATE PRECONIZATE: 

-un raport național de cercetare privind barierile în calea schimbării, întâlnite în domeniul 

sănătății și măsuri de luat;  

-un raport teoretic: Implementarea schimbării - cunoștințe actuale ale organizațiilor din 

domeniul sănătății și perspectiva pacientului;  

-un curs de formare, concret și concentrat, de o zi pentru profesioniștii din domeniul 

sănătății, axat pe abordarea deficitelor de cunoștințe și de calificare în acest domeniu;  

- materiale de învățare traduse;  

-un curs ,,Implementarea schimbării sustenabile în domeniul sănătății, la nivel clinic`` 

testat și pilotat;  

-O resursă de formare cu acces liber (prin intermediul site-ului web al proiectului) pentru 

profesioniștii din domeniul sănătății pentru o implementare sustenabilă a schimbăriilor 

din sistemul sanitar, la nivel clinic. 

 -o conferință finală cu minim 30 participanți. 

 

PROIECTE EUROPENE 



CAMPANII 

Participanți:  400 de elevi 

Unități de învățământ implicate: 

Universitatea de Medicina si Farmacie, 

Facultatea de Asistenta Medicala,  Scoala 

Postliceala Aprentis, Scoala Potliceala FEG 

 

Lectori: Liliana Pintilie, președinte Filiala Iași,  

Doina Tofănescu, jurist  

 

FII PROFESIONIST CU ACTE ÎN REGULĂ! 

Filiala a distribuit gratuit peste 1000 de broșuri informative absolvenților din 2018.  

CAMPANII 



PLANUL DE ÎNGRIJIRI 

CAMPANII 

Campania a promovat Planul de îngrijiri, 

document elaborat de Filiala Iași.  

Au fost organizate 2 sesiuni de 

consultare și propuneri cu asistenți 

medicali șefi și directori de în îngrijiri și, 

de asemenea, întâlniri în unități 

medicale cu asistenți medicali și moașe. 

Filiala Iași a realizat și un clip de 

prezentare a modului de lucru cu Planul 

de îngrijiri. Clipul a a ajuns la 12,549 de 

useri Facebook, a avut 5,793 vizualizări 

on line, iar 491 useri au reacționat și au 

diseminat informația. 



MÂINI CURATE PENTRU SĂNĂTATE 

CAMPANII 

“Mâini curate pentru sănătate” a fost 

concepută în siajul unui program amplu 

derulat de peste 13 ani de OMS și care 

pledează pentru îmbunătățirea igienei 

mâinilor în rândul cadrelor medicale, 

pentru a preveni transmiterea infecțiilor 

asociate îngrijirilor de sănătate.  

 

În cadrul campaniei a fost realizat un 

sondaj pentru a afla problemele 

membrilor privind igiena mâinilor și afișe 

autocolante care au fost lipite în unitățile 

sanitare.  



MÂINI CURATE PENTRU SĂNĂTATE. REZULTATE 

CAMPANII 

- peste 250 de sondaje completate la sediu, 

pe site si pe platforma oamr.eu. In proportie 

de 90% raspunsurile au indicat cunoasterea 

tehnicilor de spalare corecta pe maini, dar 

problema frecvent semnalata ca fiind un 

impediment in respectarea regulilor privind 

igiena mainilor este timpul limitat pe care il 

au la dispozitie.  

-afisul campaniei, posterul OMS privind 

etapele spalarii corecte a mâinilor si 

argumentele privind campania au ajuns la 

peste 2800 de useri pe Facebook (people 

reached); 



MÂINI CURATE PENTRU SĂNĂTATE. REZULTATE 

CAMPANII 

- sondajul a fost vizualizat de 2663 useri  FB; 

-558 de membri au citit stirea privind campania pe 

site-ul filialei; 

- 6 unitati medicale si cabinete scolare au lipit in 

spatiile destinate asistentilor medicali/moaselor 

afisele autocolante care contin stadiile spalarii 

corecte a mainilor; 

- 150 de afise autocolante distribuite in unitatile 

medicale prin intermediul consilierilor sau direct de 

la sediu;  

-14.115 vizualizari ale pozelor transmise de 

reprezentantii filialei Iasi din unitatile medicale 

unde au fost lipite autocolantele distribuite de 

organizatie (foto dreapta); 

 



Participanți:  400 de elevi 

Unități de învățământ implicate: 

Universitatea de Medicina si Farmacie, 

Facultatea de Asistenta Medicala,  Scoala 

Postliceala Aprendis, Scoala Potliceala FEG 

 

Lectori: Liliana Pintilie, președinte Filiala Iași,  

Doina Tofănescu, jurist  

 

FII PROFESIONIST CU ACTE ÎN REGULĂ! 

Filiala a distribuit gratuit peste 1000 de broșuri informative absolvenților din 2018.  

CAMPANII 



FII PROFESIONIST CU ACTE ÎN REGULĂ! 



Participanți: 100 membri ai Filialei Iași 

Unități implicate: Centrul Regional de  

Transfuzii Sangvine Iași. 

Campania s-a desfășurat pe parcursul a 3  

zile și a fost lansată cu ocazia Zilei Internaționale a asistentului medical și a 

moașei 

 

Filiala a distribuit vouchere participanților la campanie, care le-au permis să se 

înscrie gratuit la orice curs în 2018!  

FII SUPEREROU! DONEAZĂ SÂNGE,  
FAMILIA TA AR PUTEA AVEA NEVOIE 

CAMPANII 



FII SUPEREROU! DONEAZĂ SÂNGE, FAMILIA TA AR PUTEA AVEA NEVOIE 



Campania a fost dedicată absolvenților instituțiilor de învățământ de profil promoția 

2018, iar scopul a fost de a celebra excelența în învățământul sanitar.  Colegii care au 

îndeplinit condițiile campaniei au fost premiați cu câte un ceas profesional. În total am 

avut 46 de asistenți medicali de nota 10. 

ASISTENT MEDICAL DE NOTA 10  

CAMPANII 



ASISTENT MEDICAL DE NOTA 10  

CAMPANII 



ASISTENTII MEDICALI PE TRASEUL MEMORIEI 

EVENIMENTE 

Filiala Iași și Primăria Municipiului Iaşi au inclus asistenții 

medicali în Proiectul “Traseul memoriei” atașat acțiunilor 

organizate în cadrul Programului IAȘI Centenar.  A fost 

dezvelită o placă memorială dedicată surorilor medicale şi 

medicilor care au îngrijit răniții internați, în timpul Primului 

Război Mondial, în Spitalul „Sf. Spiridon”. 



SCHIMBĂ RITMUL 

EVENIMENTE 

Filiala Iasi a fost 

partener în "Schimba 

ritmul!", Campania 

Asociatiei Nationale 

pentru Potectia 

Pacientului, la prima 

editie la Iasi. 



Prezentare Plan de îngrijiri 

EVENIMENTE 

Presedinta Filialei Iasi, Liliana Pintilie, a fost invitata sa prezinte Planul de ingrijiri elaborat de 

organizatia judeteana in cadrul unui workshop organizat de Asociația Evaluatorilor de Servicii 

Medicale.  



SEDIU. FILIALA IAȘI 
Noiembrie 2018 



SEDIU. FILIALA IAȘI 
Noiembrie 2018 



EXAMENE. CERTIFICATE. ETICĂ 

EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL: 

222 CANDIDAȚI 

 

2 cauze la Comisia de etică 

AU FOST ELIBERATE 162 CERTIFICATE 

DE CONFORMITATE SI 115 CERTIFICATE 

DE STATUS PROFESIONAL 



CONCURSURI.  

A 5-A EDIȚIE A 

CONCURSULUI DE 

CERCETĂRI ȘI STUDII 

CLINICE ÎN NURSING 



WEB. site 

Site-ul este accesat, în medie, de 300 de 

utilizatori pe zi.  

64,9% dintre utilizatori accesează site-ul de pe 

telefoanele mobile, 33% de pe computere, iar 

2,1% de pe tablete. 

De cele mai multe ori, pe site se intră utilizându-

se motorul de căutare Google. Pe locul 2 se află 

rețelele de socializare, iar accesarea directă este 

pe locul al treilea. 

 

Postări pe site, secțiunea ȘTIRI: 72 

 

Vizitatori unici pe site în perioada 1 

ianuarie – 30 noiembrie 2018: 62.000, în 

creștere cu 326,5 % față de 2017.  



WEB. FB 
PAGINA DE FACEBOOK ARE ÎN PREZENT 

APROAPE 6000 DE FOLLOWERS. Clipul de 

prezentare a Planului de îngrijiri a avut cea mai 

mare audiență: peste 12.000 de useri unici; 

peste 3000 de useri au reacționat (like, share 

etc.)   



MULȚUMIM CONSILIERILOR  JUDEȚENI, TUTUROR 

MEMBRILOR, INSTITUȚIILOR ȘI 

ORGANIZAȚIILOR  PARTENERE  ÎN  2018 PENTRU 

PARTICIPARE ȘI IMPLICARE ÎN ACTIVITĂȚILE  FILIALEI 

 

  FILIALA IAȘI 

Autori Raport: Izabela Agavriloaie,  Marius Asăndulesei/Dep. Comunicare;  Doina Tofănescu/Dep. Juridic;  Silvia Popovici, Dragoș Iordache/Dep. Proiecte; Adriana 
Tofănescu, Simona Ciocan/Dep. Resurse Umane; Cristina Miron/Dep.EMC 






