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Liliana Pintilie
Președinte OAMGMAMR Iași

Filiala IașiFiliala IașiFiliala IașiFiliala Iași

„Luaţi-mi oamenii și lăsaţi-mi fabricile iar în curând iarba va acoperi podelele 

clădirilor... Luaţi-mi fabricile, dar lăsaţi-mi oamenii, și în curând vom avea fabrici 

noi, mai bune”. Andrew Carnegie, unul dintre titanii industriei americane, știa și 

respecta oamenii din perspectiva unui un adevăr fundamental: oamenii sfinţesc 

locul prin implicare și prin creativitate. Cantitatea de muncă depusă contează, 

sigur, dar nu mașinile și nici munca automatizată și repetitivă a unui om nu 

deschid noi orizonturi, ci creativitatea oamenilor. 

Ne imaginăm, probabil, că asistenţii medicali pot lucra oricum. Eventual trași pe sfoară, la comanda și indicaţiile 

unor angajaţi care îi numesc pe colegii noștri „personal mediu”. Filiala Iași a elaborat și a dorit implementarea 

unui dosar de îngrijiri pentru ca activitatea colegilor să fie cuantificată pe măsura efortului depus și să fie 

vizibilă pentru toată lumea. Poate astfel ar înţelege cu toţii, inclusiv managerii de unităţi medicale, că asistenţii 

medicali și munca lor chiar contează. Că acești oameni, care au în îngrijire și câte 30 de pacienţi o dată,  sfinţesc 

locul. În plus, oamenii nu sunt chiar atât de ușor de înlocuit cum își imaginează cei care spun „mai sunt zece 

oameni ca tine la ușă”. Este nevoie de timp pentru ca un asistent medical/moașă să se acomodeze cu specificul 

unui loc de muncă, iar un angajat cu experienţă și implicat, care înţelege resorturile pentru buna funcţionare a 

activităţii, se formează în ani. 

Oamenii contează, iar în cazul asistenţilor medicali/moașelor vorbim de un dublu rol: contează profesionalismul 

dar și empatia și implicarea emoţională. Un asistent medical/moașă bine pregătit și care are capacitatea de a 

înţelege omul bolnav este cel puţin la fel de valoros ca orice echipament medical, așa cum ideile care schimbă 

cursul unei activităţi de rutină sau care îmbunătăţesc un proces sunt, pe termen lung, mai valoroase decât 

munca brută.

Mulţumesc tuturor colegilor care demonstrează acest lucru în fiecare zi. 

Mulţumesc și pentru implicarea în activităţile filialei, și pentru un an 2019 cu realizări remarcabile: un nou sediu, 

platforma de cursuri gratuite, conferinţa judeţeană cu peste 600 de participanţi, EMC gratuit pentru toţi 

membrii. 

Vă doresc să aveţi un an bun, pe măsura dorinţelor și eforturilor dumneavoastră și să fiţi fericiţi alături de 

oamenii pe care îi doriţi lângă dumneavoastră. 

La mulţi ani 2020!
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Eliberăm Certificatele de grad principal pentru 

sesiunea 2019. Membrii organizaţiei  care solicită 

documentul trebuie sa aducă și Certificatul de 

membru, care va fi schimbat, pentru a completa 

gradul profesional. 

Membrii Filialei Iași au acces imediat la știrile 

postate pe site-ul organizaţiei. Aceștia au 

posibilitatea de a se abona la newsletter la: 

https://oammr-iasi.ro/newsletter/, astfel încât 

orice informaţie nou postată pe site va fi 

transmisă și pe adresa de email a abonatului.

Asistenţii medicali/moașele ce practică 

independent profesia au obligaţia de a depune 

la înregistrarea ca practică independentă 

următoarele documente:

- certificat de înregistrare fiscală eliberat de 

ANAF, copie (actul se va prezenta și în original;

- contract de prestări servicii cu o unitate 

sanitară autorizată, copie (actul se va prezenta 

și în original;

- autorizarea unităţii sanitare pentru serviciile pe 

care le furnizează (cu excepţia spitalelor 

publice), copie;

- asigurare de răspundere civilă profesională în 

valoare de 20.000 euro, copie.

Asistenţii medicali și moașele din România vor avea la dispoziţie noi 

proceduri de practică. Potrivit site-ului oamr.ro, procedurile de practică 

au fost finalizate de un grup de specialiști din domeniu. Cheltuielile 

financiare au fost suportate de Ordin.

Documentaţia este transmisă în teritoriu și se așteaptă punctele de 

vedere ale filialelor organizaţiei. Ulterior, procedurile vor fi adoptate 

prin ordin al ministrului sănătăţii.

În prezent, asistenţii medicali generaliști au la dispoziţie procedurile de 

practică din cadrul Anexei 1 la Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1142 din 

3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru 

asistenţi medicali generaliști.

Vă vom pune la dispoziţie noile proceduri imediat ce le vom avea.

În cabinetele medicale de medicină de familie pot exercita profesia 

numai asistenţii medicali din următoarele specialităţi: medicină 

generală, obstetrică-genecologie, pediatrie și/sau ocrotire.

Pe cale de consecinţă, nu putem elibera Avizul anual pentru autorizarea 

exercitării profesiei asistenţilor medicali ce produc dovezi că sunt 

angajaţi în cabinete de medicină de familie și au pregătire în altă 

specialitate decât una din specialităţile enumerate.

Temei legal: adresa CNAS 4539/2019 și adresa MS nr. SG 23428/2019, 

tălmăcite prin adresa OAMGMAMR nr.830/2019.

www.oammr-iasi.ro

Membrilor OAMGMAMR care solicită Avizul de liberă practică după 

data de 31 martie 2020 li se eliberează documentul cu valabilitate  

începând cu data la care se face solicitarea. 

www.oammr-iasi.ro
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Titlurile și numărul de participanţi care 

au finalizat cursul sunt:

Urgenţe medicale în cabinetul de 

medicină dentară - 153 

Empatia și interacţiunile emoţionale cu 

pacienţii - 160

Menţinerea relaţiilor profesionale 

armonioase în echipa medicală - 266

Precauţiunile standard - măsuri obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecţiilor 

asociate - 137

Beneficiile unui management eficient al timpului - 584

Comunicarea asertivă cu pacienţii - 534

Tehnici de gestionare a stresului și restabilire a echilibrului interior - 414

Tehnici de comunicare terapeutică - cum să comunici cu persoanele dificile - 611

Curs de formare - 418

DIN NOIEMBRIE 2019

Toate cursurile de perfecţionare 

pentru asistenţii medicali și moașele 

din Iași sunt gratuite.

Filiala Iași a Ordinului Asistenţilor 

Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenţilor Medicali din România 

organizează și pune la dispoziţia 

membrilor, gratuit, toate cursurile de 

educaţie medicală. 

OAMGMAMR Iași oferă membrilor, 

încă din luna august 2018, cursuri on 

line gratuite, iar din această lună 

decizia s-a extins și în ceea ce privește 

participarea la cursurile faţă în faţă. 

Membrii organizaţiei se pot înscrie 

gratuit la cursurile de educaţie 

medicală continuă postate pe site-ul 

organizaţiei la începutul fiecărei luni, 

iar filiala suportă cheltuielile 

financiare aferente (plata lectorilor, 

închirierea sălii 

etc.). 

Membrii 

Filialei Iași mai 

au 

posibilitatea 

de a obţine 

credite 

gratuite și prin 

înscrierea la 

conferinţa 

judeţeană a organizaţiei, eveniment care anul acesta a avut 680 de participanţi, 

prin publicarea unor articole de specialitate în revista organizaţiei sau obţinerea 

unor titluri academice (masterat, doctorat).

În ceea ce privește cursurile on line, Filiala Iași a pus de anul trecut la dispoziţia 

membrilor o platformă  care conţine cursuri gratuite, iar până în acest moment 

unul din trei membri activi ai Filialei Iași a fost înregistrat ca utilizator. 

Sunt disponibile 9 cursuri iar peste 2000 de membri au obţinut toate cele 30 de 

credite anual obligatorii prin participare la cursuri on line.
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Dacă meniul nu este deschis, îl puteţi deschide 

utilizând butonul marcat cu cifra 1 

După deschiderea meniului, accesaţi pagina de 

cursuri marcată cu cifra 2 

Alegeţi cursul dorit, apăsaţi butonul înscrie-mă, după 

care acesta va fi afișat.

Majoritatea cursurilor încep cu un Pre-test. Acesta 

ajută utilizatorul să se familiarizeze cu mediul de 

testare, dar oferă și informaţii cu privire la curs, mai 

exact dacă acesta este benefic pentru persoana în 

cauză. 

După finalizarea pre-testului, este deblocat suportul 

de curs, iar apoi Testarea finală. 

Pentru testarea finală aveţi la dispoziţie o oră. 

Aceasta este alcătuită din 10 întrebări aleatorii. 

Testul oferă 3 încercări.

În momentul finalizării testului cu notă 

de trecere (minim 7), ne oprim.

Dacă întrebările din Pre-test sau 

Testarea finală apar pe verticală, ţineţi 

apăsată tasta CTRL și apăsaţi + sau - 

până imaginea este afișată 

corespunzător.

Probleme tehnice? 

oamriasi@gmail.com

INSTRUCŢIUNI PENTRU CREAREA CONTULUI PE PLATFORMA DE CURSURI

2. Pentru accesarea cursurilor on line

www.oammr-iasi.ro
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1. Dosarul de îngrijiri este un 

instrument de lucru utilizat de 

asistenţii medicali din toate statele 

civilizate, unde asistentul medical 

este considerat membru al echipei 

medicale și nu „asistent” al echipei 

medicale; dosarul de îngrijiri 

reflectă activitatea profesionistului 

în îngrijiri.

2. Dosarul de îngrijiri este o cerinţă 

a Autorităţii Naţionale de 

Management al Calităţii în 

Sănătate – ANMCS – care evaluează 

și acreditează unităţile medicale. 

NU a fost o cerinţă a Ordinului! 

Filiala Iași a elaborat și propus un 

dosar de îngrijiri ca răspuns la 

această obligaţie, iar implicarea 

noastră a avut cel puţin două 

motive:

a) de a elabora un document cât 

mai simplu și simplificat cu putinţă, 

în condiţiile în care existau unităţi 

medicale ce propuseseră dosare de 

îngrijri de peste 30 de pagini (!);

b) de a avea, pentru colegii noștri, 

un document de lucru elaborat de 

asistenţi medicali, nu de categorii 

profesionale care nu cunosc 

specificul activităţii noastre, care nu 

au lucrat niciodată la patul 

bolnavului, sau de „teoreticieni ai 

îngrijirilor” care nu au testat 

sistemul medical românesc în 

realitate;

3. Dosarul de îngrijiri elaborat de Filiala Iași este rezultatul muncii unei echipe de 

asistenţi medicali cu activitate în unităţile medicale, cu ani de experienţă la patul 

bolnavului. Simplificat la maximum, documentul este alcătuit astfel încât cel care îl 

utilizează are mai mult de bifat decât de scris; noi am oferit un model, dar acesta poate și 

este necesar să fie adaptat specificului și profilului activităţilor din secţiile sau clinicile în 

care este folosit! NU este obligatorie utilizarea întregului document, ci pot fi extrase 

părţile relevante pentru activitatea colegilor noștri, în funcţie de locul de muncă; dosarul 

de îngrijiri se adresează doar colegilor din unităţile medicale cu paturi!

4. Dosarul de îngrijiri este instrumentul de lucru care reflectă activitatea asistentului 

medical. și, de asemenea, o foarte Este măsura competenţei, a profesionalismului 

eficientă apărare împotriva acuzaţiilor de malpraxis. Un asistent medical care își 

consemnează activitatea pas cu pas și care NU execută alte sarcini în afara 

competenţelor profesionale nu va mai putea fi scos „ţap ispășitor” pentru cazuri de 

malpraxis, așa cum de multe ori s-a întâmplat în sistemul sanitar românesc.

5. Dosarul de îngrijiri ar putea fi utilizat cu ușurinţă de colegii noștri și, așa cum am arătat 

mai sus, în beneficiul lor, dacă nu ar exista deficit de personal în unităţile medicale din 

Romania. Suntem conștienţi de faptul că dosarul de îngrijiri poate fi implementat cu 

succes doar dacă există suficient personal medical. Pe de altă parte, dosarul de îngrijiri 

ar permite și chiar ar obliga asistentul medical să îndeplinească doar atribuţiile care ţin 

de profesia sa; avem colegi care se plâng de dosarul de îngrijiri, dar care niciodată nu 

reclamă sau acuză faptul că îndeplinesc sarcini în afara competenţelor și chiar a 

obligaţiilor prevăzute de fișa postului. Reclamăm, de exemplu, că nu avem timp pentru 

dosarul de îngrijiri, dar completăm fără să protestăm documentaţia medicală a medicilor 

sau alte documente care nu privesc activitatea de îngrijri!

6. O ultimă precizare: Ordinul și Filiala Iași NU au autoritatea de a impune unităţilor 

medicale adoptarea dosarului de îngrijiri! Zvonurile conform cărora anumite instituţii 

medicale impun folosirea dosarului de îngrijiri la solicitarea Ordinului sunt false și 

urmăresc interese care nu au legătură cu interesele asistenţilor medicali!

 Pentru că în spaţiul virtual au existat voci care contestă atât valoarea cât și 

utilitatea dar mai ales bunele intenţii ale Filialei Iași în privinţa dosarului de 

îngrijiri, am formulat o serie de precizări, pe care vă invităm să le citiţi mai jos:

Pentru că nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită!

PRECIZĂRI PRIVIND DOSARUL DE ÎNGRIJIRI

5

Filiala IașiFiliala IașiFiliala Iași
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Revistele editate de filialele OAMGMAMR primesc mai multe credite, dacă publicaţia conţine și un test privitor la informaţiile 

prezentate în numărul respectiv. 

Hotărârea a fost aprobată de Consiliul Naţional al organizaţiei, în ședinţa din 12 mai 2016.

Astfel, Info-nursing este creditată cu 7 credite EMC.

Filiala Iași a OAMGMAMR editează Info-nursing din 2014.

1. Care sunt efectele obezităţii pe termen lung?

2. De ce este necesară implementarea dosarului de îngrijiri?

3. Până când se eliberează avizele de liberă practică pentru anul 

2020?

4. Care sunt modalităţile de a obţine, gratuit, credite EMC?

5. Ce documente sunt necesare pentru eliberarea avizului de 

liberă practică?

6. De câte ori poate fi susţinut testul final la un curs online?

7. Ce schimbări au apărut în procedura de reluare a activităţii 

asistenţilor medicali?

8. Pe ce platformă se găsesc cursurile online gratuite?

9. Care sunt cauzele obezităţii?

10. Ce specialitate trebuie să aibă un asistent medical pentru a putea fi 

angajat într-un cabinet de medicină de familie?

11. Care sunt avantajele dosarului de îngrijiri?

12. Care sunt simptomele care arată că un copil este obez?

13. De ce documente au nevoie asistenţii medicali care practică 

independent profesia?

14. Enumeraţi simptomele psihologice ale obezităţii.

15. De când sunt gratuite toate cursurile EMC?

www.oamr-iasi.ro

www.oammr-iasi.ro
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De la 1 iulie 2019, membrii OAMGMAMR Iași care își 

reiau activitatea trebuie să aducă la sediu, în locul 

certificatului de sănătate de la cabinetele de 

medicină de familie, un certificat de sănătate fizică 

și psihică emis de Ambulatoriul integrat al Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon”. 

Certificatul este la fel cu cel depus la dosarul de 

înscriere în OAMGMAMR.

Altă posibilitate este aducerea a două certificate 

diferite: unul de sănătate fizică (de la medicul de 

familie) și altul de sănătate psihică (de la un cabinet 

de specialitate). Acesta din urmă trebuie semnat și 

ștampilat de un medic psihiatru.

Schimbare în procedura de reluare a 

activităţii asistenţilor medicali.

Pentru membrii OAMGMAMR din teritoriu, sunt 

valabile certificatele de sănătate fizică și psihică de 

la Spitalul Municipal Pașcani, Spitalul CF Pașcani, 

Ambulatoriul integrat al Spitalului „Sf. Ioan” Târgu 

Frumos .

Celelalte documente necesare pentru întreruperea 

suspendării sunt: Cerere tip/Certificat de cazier 

judiciar (în original)/Raport per salariat emis de 

angajator, anterior reluării activităţii/ Asigurare de 

malpraxis valabilă până la sfârșitul anului respectiv, 

în vederea eliberării avizului de liberă practică

Odată cu avizul, asistenţii medicali / moașele vor 

primi înapoi și certificatul de membru în original, pe 

care l-au depus când au solicitat suspendarea.

Duplicatele pentru certificatele de membru vor fi 

eliberate gratuit.

Taxa de eliberare a duplicatului va fi eliminată, a 

decis Consiliul Naţional al OAMGMAMR în ședinţa 

din 20-21 noiembrie 2019.

Taxa era de 100 de lei.

 Consiliul Naţional al OAMGMAMR a decis extinderea termenului pentru 

eliberarea avizelor de liberă practică, de la 31 ianuarie la 31 martie. Pentru 

asistenţii medicali care sunt angajaţi la spitale sau cabinete, sunt necesare:

Poliţa de malpraxis valabilă pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2020. 

Valoarea asigurării trebuie să fie de 10.000 de euro pentru unităţile cu paturi, 

indiferent de specialitate, 4.000 de euro pentru cele fără paturi – cabinete, 

clinici, laboratoare – respective 2.000 de euro pentru asistenţii medicali din 

farmaciile cu circuit deschis. (Citește Hotărârea nr. 5/16 martie 2018 privind 

stabilirea valorii minim asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul 

medical);

Raportul per salariat, extras din Revisal – semnat și ștampilat de angajator, 

pentru membrii cărora nu li se oprește cotizaţia pe statul de plată. Cotizaţia 

poate fi achitată în numerar sau cu cardul.

Întrunirea celor 30 de credite aferente anului 2019 (ultima lună de efectuare a 

acestora este decembrie).

Pentru asistenţii medicali înregistrati cu PFA, pentru eliberarea avizului de 

liberă practică, sunt necesare copia asigurării de malpraxis valabilă pentru 

perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, la valoarea minimă de 20.000 euro, 

realizarea celor 30 de credite aferente anului 2019 și Declaraţia unică de la 

ANAF, în baza căreia se va calcula cotizaţia.

Pentru obţinerea avizelor de liberă practică, asistenţii medicali care 

profesează cu contracte de voluntariat trebuie să prezinte copia asigurării de 

malpraxis, contractul de voluntariat însoţit de fișa postului și să achite 

cotizaţia.

Avizul de liberă practică este valabil până la sfârșitul anului pentru care a fost 

emis, cu condiţia să nu fi intervenit modificări în statutul profesional al 

solicitantului. Pentru absolvenţii 2019 care nu au primit încă diploma de 

absolvire sau de licenţă, adeverinţa provizorie emisă de OAMGMAMR Iași ţine 

loc de certificat de membru și de aviz de liberă practică.

Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei. 

Sunt exceptaţi de la obligativitatea obţinerii creditelor EMC membrii 

OAMGMAMR care au profesat mai puţin de șase luni într-un an calendaristic și 

asistenţii medicali nevăzători.

Două luni în plus pentru avizare

Filiala IașiFiliala IașiFiliala Iași
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www.oammr-iasi.ro

Doamnă Președintă aș dori să facem o 

retrospectivă a anului 2019, dar nu neapărat 

cronologică, ci în funcţie de impactul 

evenimentelor asupra membrilor. Vă propun 

să începem cu o decizie a Filialei Iași, aceea 

de a elimina taxele de participare la educaţia 

medicală continuă. 

Da, din luna noiembrie a acestui an 

participarea la orice eveniment EMC este 

gratuită, indiferent că vorbim de cursuri faţă 

în faţă, on line sau de seminarii, conferinţe 

etc. Membrii Filialei Iași au acces însă la 

cursuri gratuite încă de anul trecut, din luna 

aprilie, când am lansat platforma de cursuri 

on line. Până în acest moment o treime dintre 

membrii organizaţiei au făcut cel puţin un 

curs on line, iar un sfert cam au obţinut toate 

cele 30 de credite prin această formă de 

participare la EMC. Ne așteptăm ca cifrele să 

crească spectaculos pe măsură ce colegii noștri descoperă beneficiile 

învăţării de acasă, iar spre finalul anului cred că vom ajunge la cel puţin 

5000 de conturi pe platformă. 

Noutatea este că de anul viitor vom avea un nou tip de curs: 12 ore vom 

avea curs on line, cu un test de evaluare la final, iar ulterior vom avea o 

întâlnire de 3 ore faţă în faţă cu lectorul, în cadrul cărora se vor putea 

clarifica o serie de  informaţii.

De ce aţi introdus acest nou tip de curs?   

Pentru că sunt lucruri care ar putea fi explicate mai bine de formatori, 

dar menţinem astfel și interacţiunea profesioniștilor, iar ei pot sa înveţe 

mai bine din experienţa comună. Îmi doresc, de asemenea, să avem 

foarte multe cursuri cu aplicabilitate practică și care să se refere mai 

ales la noutăţi în domeniul nursingului. Chiar îmi doresc să nu se mai 

repete ani de zile cursuri care nu aduc nici o informaţie nouă din 

domeniul nostru de activitate. Nu sunt interesante pentru membri, iar ei 

au dreptate să spună că la multe cursuri nu învaţă nimic nou. Vă dau un 

exemplu de curs model: cursul on line de burn out, elaborat în cadrul 

unui proiect european de reprezentanţi din cinci universităţi europene.

“Ar fi normal  și ar fi timpul ca asistenţii 

medicali din România să își exercite profesia 

în aceleași limite ca și colegii lor din Uniunea 

Europeană, pentru că avem curriculă 

unitară, directivă unitară și reglementări 

comune pentru profesioniștii din statele UE.” 

Președinta Filialei Iași, Liliana Pintilie, consideră că Ordinul a depășit etapa “construcţiei organizaţiei” și trebuie să înceapă 

cu adevărat reglementarea profesiei. Ce presupune această activitate prevăzută de lege, dacă are sau nu potenţialul de a 

provoca tensiuni în relaţiile cu unităţile medicale sau cu membrii organizaţiei, în interviul de mai jos. 
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În ultimii 5 ani am pus la dispoziţia membrilor 

Filialei Iași destul de multe cursuri fără plată și 

prin proiectele Erasmus în care am fost 

implicaţi, iar anul trecut de exemplu, peste 

1500 de membri au obţinut gratuit astfel 

creditele necesare. Ne dorim de multă vreme 

ca orice eveniment de educaţie medicală 

continuă să fie gratuit, dar până anul acesta 

nu am avut suficiente resurse financiare. 

Facem de 10 ani economii destinate 

construcţiei noului sediu care, după cum știţi, 

este gata. 

Vom avea competiţie între lectori?

Competiţia stimulează prezentarea unui 

produs cât mai bun și mai competitiv, deci da, 

putem să spunem și așa. Vom accepta și 

cursuri propuse de profesori universitari, 

atâta timp cât se adresează specialităţilor 

restante mai ales, dar și în măsura în care ne 

permitem să le achiziţionăm. Și pentru că 

vorbim despre competitivitate, chiar îi rog pe 

colegii mei să completeze chestionarul de pe 

platformă, deoarece scopul acestuia este de a 

adapta activitatea de EMC pe măsura 

solicitărilor lor. 

Dacă EMC gratuit a fost poate cea mai bine 

primită decizie pentru membri, totuși sediul 

nou este cea mai vizibilă realizare. Daţi-ne 

câteva date în termeni de costuri, suprafaţă, 

utilitate etc. 

Am stat mulţi ani într-o încăpere de 37 de 

metri pătraţi și cred că toţi membrii filialei au 

fost martorii inghesuielii de neimaginat care 

era acolo mai ales în această perioadă a 

anului, când eliberam avizele. Am preferat să locuim așa și să 

strângem, în 10 ani, suma necesară unui sediu demn de a doua filială ca 

mărime din ţară. cuprinde Clădirea are aproape 600 de metri pătraţi, 

sală de curs, de conferinţe, există spaţiu pentru întâlnirea grupurilor de 

lucru, avem și un departament de cercetare care are, în sfârșit, un 

spaţiu spaţiu adecvat iar în viitor ne propunem să amenajăm o sală de 

aplicaţii practice, pe care să o dotăm corespunzător.

Aţi amintit de Departamentul de cercetare. Aveţi în vedere cercetarea 

în nursing sau mai curând îmbunătăţirea exercitării profesiei?

Avem în vedere ambele aspecte. De exemplu, .prima temă de 

cercetare este Bariere în exercitarea profesiei Noi am identificat deja o 

parte dintre acestea, ca și colegii noștrii care lucrează, dar avem nevoie 

să le identificăm știinţific. De exemplu, prima barieră semnificativă este 

că asistenţii medicali fac treaba altor categorii profesionale. 

Cum ar putea să ajute un studiu rezolvarea acestor probleme?

În primul rând, vom avea un set de răspunsuri direct de la colegii 

noștri, pentru că vom distribui chestionare în toate unităţile medicale 

și în cabinetele individuale. Cercetarea este condusă de un profesor 

universitar, nu se face după ureche, iar validitatea rezultatelor nu va 

putea fi pusă la îndoială. Mai mult, fiind o cercetare făcută de 

profesioniști, intenţionăm să identificăm nu doar barierele ci și cauzele 

pentru care acestea există și, evident, să căutăm soluţii. În momentul 

de faţă noi nu tratăm cauzele, ci cârpim pe ici pe colo, mai angajăm doi 

asistenţi…. 

Dacă ne gândim bine, cauzele pleacă din școală: absolvenţii trebuie să 

fie învăţaţi foarte clar și să fie bine impregnată în mintea lor ideea că 

profesia de asistent medical este o profesie autonomă, cu activităţi 

delegate sau activităţi sub supraveghere. Ei au profesia de asistent 

medical, nu de registrator sau infirmier sau salahor și trebuie să aibă 

posibilitatea de a pune în practică acele competenţe obţinute prin 

formarea de bază. În aceste condiţii, poate ar avea timp să 

îndeplinească sarcinile specifice și nici nu ne-am confrunta cu 

expuizarea profesională sau Sindromul burn-out.



10

www.oammr-iasi.ro

Ajungem din nou la Planul de îngrijire. Au 

existat nemulţumiri din partea unor membri 

ai organizaţiei. Ce s-a înţeles greșit, de fapt?

Da… Noi, “Ordinul Iași”, am fost acuzaţi, 

inclusiv de colegi din alte judeţe, (chiar dacă 

planul a fost solicitat de spitale din 17 judeţe!) 

că am elaborat un document ca să facem mai 

dificilă activitatea colegilor noștri. Aceste 

tipuri de mesaje au venit din partea unor 

colegi care nu au citit nici un rând din 

documentul propus de noi sau chiar din 

partea unor colegi, ca cei din generaţia mea 

de exemplu, care nu au studiat în școală deloc 

ce înseamnă un Plan de îngrijire. Tocmai 

pentru a compensa aceste dificultăţi Filiala 

Iași a organizat cursuri pentru a explica modul 

de utilizare a documentului. În fine, revenind 

la acuzaţii... este de precizat doar că planul de 

îngrijiri este un document care reflectă 

activitatea colegilor și este un martor al 

activităţii, care îi ferește de culpe. Apoi, planul 

de îngrijiri se aplică în toate statele europene 

civilizate, și este un instrument care – 

respectat cu stricteţe – nu permite 

profesionistului să se abată de la 

competenţele pe care le are, adică să facă 

treaba altor categorii profesionale. Știm că 

planul de îngrijiri poate fi aplicat doar dacă 

se respectă normativul de personal, de accea 

nici nu am solicitat Ministerului Sănătăţii 

implementarea documentului în unităţile 

medicale.  În rest, da... pot să spun că am 

auzit reacţii care m-au dezamăgit foarte mult. 

Ne dorim să fim “ca afară”, avem foarte mult 

aplomb să acuzăm Ordinul, dar nu ne cerem 

niciodată, de exemplu, drepturile în faţa 

managerilor unităţilor în care lucrăm, și unde 

suntem obligaţi să îngrijim câte 30 de pacienţi pe tură. Pe de altă parte, 

nici nu trebuie să exagerăm numărul celor care și-au exprimat 

dezacordul faţă de acest document. Mai cred și că oamenii trebuie să 

fie foarte atenţi și să analizeze de unde pleacă, cine lansează  subiecte 

controversate, cine este sursa care incită la nemulţumiri și care sunt 

interesele ascunse. Pentru că ele există.  

Doamna Președintă, celebra întrebare: ce aţi făcut cu banii noștri?

În primul rând, avem acest sediu finalizat în luna mai. Este o clădire de 

600 de metri pătraţi, iar costul pe metru pătrat, la finalul proiectului, 

incluzând mobilierul, parchetul și toate dotările a fost de 641 euro. 

Pentru clădire am economisit bani aproape 10 ani și ţin să precizez că 

este a membrilor și nu a conducerii organizaţiei sau a angajaţilor sau a 

reprezentanţilor. Știţi foarte bine în ce condiţii am lucrat anterior, iar 

efortul pe care l-am făcut împreună cu angajaţii a avut și costuri. De 

exemplu, am avut angajaţi care au dezvoltat diverse alergii sau afecţiuni 

pulmonare iar audienţele le-am ţinut pe holul blocului, cred că m-au 

văzut suficienţi colegi în această postură. Revenind la cheltuieli, am 

avut proiecte europene pe care le-am confinanţat, iar beneficiile pentru 

membri au fost evidente: peste 1500 de membri au primit cursuri 

gratuite, toţi lectorii filialei au avut posibilitatea de a învăţa metode 

inovative de predare la cursuri de profil în state ale UE, avem o 

Metodologie de pentru formatori  în prevenirea obezităţii etc. De 

asemenea, investim în EMC. Noi spunem că avem EMC gratuit, dar 

aceste cursuri sunt gratuite pentru membri, nu și pentru filială. Avem o 

platformă on line nouă pe care o și administrăm, iar cursurile postate 

nu sunt primite cadou, ci le achiziţionăm de la lectori. Facem revista, 

care este distribuită membrilor fără bani, dacă nu au nevoie de 

abonamente, avem broșuri și materiale informative etc. Să nu uităm că 

anul acesta am organizat o conferinţă la care au participat peste 650 

de membri într-o locaţie în centrul orașului, iar cheltuielile au fost din 

fondurile organizaţiei adică, în final, din cotizaţiile membrilor. Acestea 

ar fi costurile mari, care pot fi cuantificate la o primă trecere în revistă, 

dar există costuri semnificative pentru desfășurarea zilnică a activităţii. 

De exemplu sunt luni, ca cea în care se desfășoară examenul de grad 

principal, în care numai tonerele la imprimante costă peste 1000 de ron, 

în condiţiile în care taxa de participare nu intră în conturile filialelor. 



11

Filiala IașiFiliala IașiFiliala Iași

Avem perioada de eliberare a avizelor, când 

costurile de cerneală și hârtie pentru 9000 de 

documente sunt, iarăși, enorme. Tonerele 

pentru noiembrie au fost 9000 de ron. Și nu 

eliberăm doar avize. Avem salarii, 

mentenanţă pentru imprimante, calculatoare, 

consumabile, mentenanţă, programe 

informatice de contabilitate, pentru 

departamentul juridic, materiale de curăţenie, 

utilităţi etc. 

Care este perspectiva dumneavoastră asupra 

rolului organizaţiei în viitorul apropiat și ce 

planuri aveţi pentru 2020?

Ar fi normal  și ar fi timpul ca asistenţii 

medicali din România să își exercite profesia 

în aceleași limite ca și colegii lor din Uniunea 

Europeană, pentru că avem curriculă unitară, 

directivă unitară și reglementări comune 

pentru profesioniștii din statele UE. Dacă și 

colegii noștri ar îndeplini în activitatea zilnică 

doar atribuţiile care sunt prevăzute în lege și 

nu sarcini suplimentare, am fi cu un pas mai 

aproape de acest deziderat. Mi-aș dori să mai 

existe un grad profesional, să existe mai 

multe cursuri pentru obţinerea unor 

specializări serioase, așa cum se întâmplă în 

UK de exemplu, astfel încât colegii noștri să 

fie motivaţi să avanseze profesional. Apoi, îmi 

doresc să schimbăm bibliografia de la 

examenul de grad principal, pentru că cea 

actuală este complet depășită; îmi doresc să 

avem posibilitatea de a schimba tematica și 

bibliografia de la examenele pentru ocuparea 

posturilor în unităţile medicale, unde în marea 

majoritate a cazurilor asistenţii medicali 

trebuie să răspundă la întrebări care  nu au 

nici de departe legătură cu îngrijirea pacienţilor. De asemenea, la nivelul 

Filialei Iași ne dorim să adunăm într-o carte exemple de bune practici, 

modele de proceduri de practică, și să avem modelul “ideal” dacă 

doriţi, al exercitării profesiei. Tot la capitolul acesta vreau să înfiinţăm o 

bibliotecă virtuală pentru asistenţii medicali din Iași în care să avem 

“speţe” de îngrirjire, noutăţi în domeniu, inclusiv pe partea de bioetică.

Aceste dorinţe ţin, sigur, mai mult de exercitarea profesiei. Privind 

direct către membri, îmi doresc să nu mai avem colegi abuzaţi de alţi 

colegi, de medici sau de pacienţi, colegi care își pierd viaţa pe fondul 

epuizării și al stresului, colegi care trăiesc la limită pentru că sunt plătiţi 

cu salariul minim pe economie. Cred că organizaţia profesională trebuie 

să fie mai implicată de la nivel naţional în promovarea rolului 

asistentului medical ca parte a echipei medicale. Am spus și voi 

continua să repet că noi avem dreptul la respect și consideraţie tot atât 

cât are orice cadru medical, pentru că noi suntem o rotiţă fără de care 

mecanismul nu poate funcţiona. 

În final, le urez colegilor un nou an fericit, să aibă grijă și de sufletul lor 

și să încerce, pe cât le stă în puteri, să transmită în jur bucurie și 

încredere. 

La mulţi ani! 

“70% dintre asistenții din medicina de familie sunt plătiți cu salariul 

minim pe economie! OAMGMAMR nu are atribuții prevăzute de lege 

pentru a face în numele colegilor revendicări cu privire la locurile de 

muncă sau salarizare, acestea fiind atributele sindicatelor, dar sunt 

colegii noștri și nu putem să rămânem indiferenți. Filiala Iași s-a 

implicat, astfel încât, împreună cu domnul deputat Petru Movilă am 

participat la elaborarea textului și a Notei de fundamentare, 

transpuse ulterior în inițiativa legislativă depusă la începutul anului 

2019, cu privire la modificarea art. 11 din Legea 124/1998 

(organizarea și funcționarea cabinetelor medicale). 

Parcursul acestei modificări legislative nu a fost o prioritate pentru 

conducerea Ministerului Sănătății (chiar dacă mereu auzim că 

”medicina de familie este o prioritate națională”!) și nici pentru 

parlamentarii din cele două camere, astfel încât a fost respinsă. S-a 

transmis o scrisoare și la Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării iar pentru anul 2020 ne dorim să rezolvăm această 

problemă atât de stringentă”. Liliana Pintilie, Președinte Filiala Iași

Reporter: Izabela Agavriloaie
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Curs internațional de formare 

profesională pentru prevenirea obezității 

și promovarea unui stil de viață sănătos!

CORRECT IT!
Corrective VET international training
for obesity prevention and healthy life style promotion

Co-funded by the
Erasmus + Programme
of the European Union

Cui se adresează acest curs:

Cursul mixt se adresează, în principal, 

asistenţilor medicali care își desfășoară 

activitatea în școli și grădiniţe, asistenţilor 

medicali comunitari și din medicina de 

familie, asistenţilor medicali din secţiile de 

pediatrie, cadrelor didactice, asistenţilor 

sociali, psihologilor și altor categorii de 

profesioniști interesaţi care au un 

important rol educativ asupra populaţiei și 

pot produce schimbări de impact în 

prevenirea obezităţii și adoptarea unui stil 

de viaţă sănătos.

Cursul internaţional de formare 

profesională pentru prevenirea obezităţii 

și promovarea unui stil de viaţă sănătos! 

este un produs intelectual rezultat al 

Proiectului finanţat din fonduri europene, 

Correct it!, desfășurat de Filiala Iași în 

parteneriat cu organizaţii din Italia, 

Lituania, Portugalia și Norvegia și 

România. 

CONTINUARE DIN NUMĂRUL PRECEDENT

MODULUL 1 - CAUZELE OBEZITĂŢII ȘI RISCURILOR PENTRU 

SĂNĂTATE

SECTIUNEA 1.1 SIMPTOMELE OBEZITĂŢII LA COPIL

Activitatea 1

Obezitatea este o epidemie globală, iar copiii sunt afectaţi în număr tot mai 

mare. Copiii supraponderali prezintă un risc crescut de a deveni adulţi 

supraponderali cu boli cronice asociate.

Obezitatea în copilărie este puternic asociată cu creșterea ratelor de deces 

prematur din cauza endogenă.
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Adolescenţii obezi sunt mai predispuși la prediabet, o situaţie în care nivelul glucozei din sânge indică un risc ridicat pentru dezvoltarea 

diabetului.

Copiii și adolescenţii care suferă de obezitate prezintă un risc mai mare pentru afecţiuni osoase și articulare, apnee în somn și probleme 

sociale și psihologice, cum ar fi stigmatizarea și stima de sine scăzută.

Efecte pe termen lung asupra sănătăţii:

Copiii și adolescenţii care suferă de obezitate sunt susceptibili să fie obezi ca adulţi și sunt, prin urmare, mai expuși riscului unor 

probleme de sănătate ca adulţi, cum ar fi: bolile de inimă, diabetul de tip 2, accidentul vascular cerebral, mai multe tipuri de cancer și 

osteoartrită.

OBEZITATEA ȘI TULBURĂRILE METABOLISMULUI

DE LA COPILĂRIE LA MATURITATE

Dezechilibrul dintre  și  de energieaportul consumul

Obezitate abdominală

Rezistenţa la insulină

Intoleranţă la glucoză 

și/sau diabet de tip2

Anomaliile 

metabolismului lipidic

Hipertensiune

Sindrom metabolic

Boli cardiovasculare

Insuficienţă cardiacă

Cancer

Demenţă

Boala ficatului gras
non-alcoolic

Altele

Care sunt simptomele obezităţii din 

copilărie?

Fiecare copil poate prezenta simptome 

diferite iar frecvent includ:

Aspectul fizic modificat: vergeturi pe șolduri și 

abdomen; piele închisă la culoare, catifelată (cunoscută sub numele de 

acanthosisnigerian) în jurul gâtului și în alte zone;

depunerea de ţesut gras în zona sânului (o problemă deosebit de 

supărătoare pentru băieţi).

Simptome psihologice: tachinarea și abuzul; slaba stimă de sine; tulburări de 

Filiala IașiFiliala IașiFiliala Iași



alimentaţie

Simptome pulmonare: diminuarea respiraţiei 

atunci când este persoana este activă fizic;

apneea în somn

Simptome gastroenterologice: constipaţie, 

reflux gastroesofagian

Simptome reproductive: pubertatea timpurie și 

ciclurile menstruale neregulate la fete;

pubertatea întârziată la băieţi; organele 

genitale pot să fie diferite ca mărime și mici la 

bărbaţi

Simptome din sfera ortopediei: picioare plate; 

șold dislocat.

Următoarele sunt simptomele frecvent întâlnite 

și indică faptul că un copil este obez. Cu toate 

acestea, fiecare dintre copii poate prezenta 

simptome în mod diferit:

Caracteristicile feţei apar adesea 

disproporţionate

Adipozitatea (celulele adipoase) în regiunea 

mamară la băieţi

Abdomenul mare (uneori sunt prezente urme 

de alb sau violet)

La bărbaţi, organele genitale externe pot să fie 

diferite ca mărime și mici

Pubertatea poate să apară devreme decât este 

normal

Creșterea adipozităţii la nivelul braţelor și 

coapsei superioare

Genu valgum

Copiii care se confruntă cu obezitate, suferă adesea 

o presiune socială semnifica�vă, stres și dificultăți 

în îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare.

Simptomele obezității pot să semene cu alte afecțiuni sau probleme medicale.

Simptomele obezității la copii includ una sau mai multe dintre următoarele:

(încercați să faceți o scurtă analiză a stării de sănătate a copilului 

dumneavoastră):

Haine care nu se potrivesc în jurul taliei

Probleme cu ac�vitățile zilnice, cum ar fi urcarea pe scări sau jocurile în 

desfășurare

Somn neliniș�t și sforăit

Dificultăți de respirație în �mpul somnului sau în �mpul ac�vității fizice

Oboseală 

Activitatea 2

Profesorul împarte participanţii în grupuri mici și le cere să reflecteze 

asupra următoarelor întrebări: -De ce este important să recunoașteţi 

simptomele obezităţii copiilor? -De ce trebuie să intervenim atunci când 

copilul este încă tânăr? -Cum poate obezitatea copilului să influenţeze viaţa 

adultă?

Activitatea 3

Prezentare film educaţional: Signs and symptoms of obesity 

https://www.youtube.com/watch?v=rbDKM1BP7Bw

SECŢIUNEA 1.2 DIAGNISTICUL OBEZITĂŢII

Obezitatea este o problemă de actualitate a societăţii moderne, care 

determină numeroase afecţiuni.

Obezitatea este definită ca acumularea și depozitarea excesului de grăsime 

corporală, în timp ce  este mai mare decât un standard greutatea excesivă

de referinţă pentru greutate (Ogden & Flegal, 2010). 

Deoarece nu există criterii de consens care să definească obezitatea la copil 

pe baza ţesutului adipos excesiv, clasificarea pe bază de greutate bazată pe 

indicele de masă corporală (IMC, kg / m2) a fost folosită în mod obișnuit 

atât în scopuri epidemiologice, cât și în scopuri clinice.

Ce cauzează obezitatea și excesul de greutate? Cauza fundamentală a 

obezităţii și excesului de greutate este un dezechilibru energetic  între 

consumul de calorii și consumul de calorii. 
14
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La nivel global, au existat:

Un consum crescut de alimente bogate în 

energie, care sunt bogate în grăsimi; 

Creșterea lipsei de activităţi fizice din cauza 

naturii din ce în ce mai sedentare a multor 

servicii, schimbarea modului de transport și 

creșterea urbanizării.

Schimbările în modelele de activitate 

alimentară și fizică sunt adesea rezultatul 

schimbărilor de mediu și sociale asociate 

dezvoltării și lipsei de politici de susţinere în 

sectoare precum sănătatea, agricultura,  

transportul,  planificarea  urbană,  mediul,  

prelucrarea  produselor  alimentare, distribuţia, 

marketingul și educaţia. 

Obezitatea este o boală adesea cauzată de 

factori care depășesc în mare măsură controlul 

unui individ. Știinţa arată că genetica joacă un 

rol în obezitate. Genele pot provoca anumite 

tulburări care  duc  la  obezitate. Cu  toate  

acestea, nu toate  persoanele care sunt  

predispuse la obezitate devin obeze. 

Cercetarea este în curs de desfășurare pentru a 

determina care sunt genele  care contribuie cel 

mai mult la obezitate. 

Obezitatea este o boală cronică. Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii recunoaște că în acest 

secol obezitatea are o prevalenţă similară sau 

mai mare decât cea a malnutriţiei și a bolilor 

infecţioase. 

Din acest motiv, dacă nu se iau măsuri drastice 

pentru a preveni și trata obezitatea, peste 20% 

din populaţia mondială va fi obeză în 2025.

Obezitatea este, prin urmare, o boală cronică 

cu o prevalenţă enormă în ţările dezvoltate, 

care afectează bărbaţii și femeile, indiferent de 

rasa acestora și de vârstă. 

Pre-obezitatea și obezitatea reprezintă preocupări importante privind 

sănătatea publică ce necesită o strategie comună care include promovarea 

obiceiurilor alimentare sănătoase și un stil de viaţă mai activ, precum și 

punerea la dispoziţia persoanelor a tratamentului adecvat și a îngrijirii 

ulterioare.

În Europa, estimările indică faptul că peste o treime din adulţi sunt nu sunt 

suficient de activi. Bărbaţii erau mai activi decât femeile, în special în ţările 

cu venituri mari, unde aproape fiecare a doua femeie nu era suficient de 

activă din punct de vedere fizic. Prin deciziile care au impact asupra 

designului urban, a utilizării terenurilor și a transportului, societăţile au 

devenit din ce în ce mai prietenoase cumașina în timp și există o separare 

geografică în creștere a activităţilor de viaţă, de lucru, de cumpărături și de 

agrement.

Sănătatea este influenţată de o acumulare de experienţe pe tot parcursul 

vieţii. Prin urmare, este necesară o abordare a cursului de viaţă pentru a 

promova în mod eficient activitatea fizică și pentru a reduce povara bolilor 

netransmisibile în Europa. Începe prin asigurarea activităţii fizice înainte și în 

timpul sarcinii și continuă cu niveluri adecvate de activitate fizică pentru 

copiii sugari și părinţii lor. 

Acţiunea de a încuraja activitatea fizică a copiilor și a adolescenţilor în 

centrele de zi, grădiniţe, școli și în cadrul comunităţii este consolidată și 

susţinută prin promovarea activităţii fizice ca parte a vieţii de zi cuzi a 

adulţilor și a persoanelor în vârstă, la domiciliu, în comunitate și la locul de 

muncă. Aceasta include, de asemenea, promovarea unor niveluri suficiente 

de activitate fizică în centrele de sănătate, cum ar fi centrele de sănătate 

primară, spitalele și casele rezidenţiale. Măsurarea înălţimii și  greutăţii sunt 

instrumentele cele mai frecvent utilizate pentru a evalua rapid 

proporţionalitatea copiilor. Aceste măsurători permit calculul indicelui de 

masă corporală (IMC).

Este important să se ia în considerare fizicul individului. Deși o persoană are 

o greutate mai mare decât ceea ce ar fi de așteptat pentru o anumită 

înălţime, este cel mai indicat să se realizeze o documentaţie a ţesutului 

excesiv de grăsime, deoarece anumite persoane pot fi supra-musculare (de 

exemplu, halterofilii). Cu excepţia bolilor osoase foarte rare, ideea greutăţii 

excesive a unui individ, din cauza "oaselor mari" este un mit urban. 

A fi puţin supraponderal poate să nu provoace multe probleme vizibile.  Cu 

Filiala IașiFiliala IașiFiliala Iași



16

toate acestea, odată ce copilul are câteva 

kilograme în plus, el poate dezvolta simptome 

care îi afectează viaţa de zi cu zi.

Diagnosticul obezităţii 

În ciuda unei epidemii în creștere, mulţi medici 

nu reușesc să diagnosticheze obezitatea la 

pacienţii lor, lipsind ocazia de a identifica o 

componentă importantă a sănătăţii pe termen 

lung.

Printre pacienţii la care indicele de masă 

corporală (IMC) a indicat obezitatea, 

cercetătorii au descoperit că medicii au 

diagnosticat obezitatea la mai puţin de un sfert 

din vizitele la birou cu copii, si mai puţin de 

jumătate la adolescenţi și adulţi. Studiul arată, 

de asemenea, că pentru pacienţii care trăiesc în 

comunităţi mai puţin educate, a fost mai puţin 

probabil să se ofere un diagnostic precis.

"Ca  o  comunitate  medicală,  nu  putem  gestiona  

în  mod  eficient  obezitatea  până  când  o 

identificăm în mod corespunzător la pacienţii 

noștri", spune Robert J. Fortuna, profesor 

asistent de medicină și pediatrie în Asistenţă 

Medicală Primară la Universitatea din Rochester 

Medical Center și unul dintre autorii studiului. 

“Prin  diagnosticarea  cu  exactitate  a  

obezităţii,  ne  lipsește  posibilitatea  de  a  

influenţa traiectoria de sănătate a pacienţilor 

noștri pe parcursul vieţii lor”.

Informaţii clinice:

O afecţiune marcată de o cantitate anormal de 

mare, nesănătoasă de grăsime corporală.

O tulburare caracterizată prin faptul că are o 

cantitate mare de grăsime corporală.

Obezitatea înseamnă a avea prea multă grăsime 

corporală. 

Este diferit de a fi  ceea ce înseamnă că supraponderal, cântărește prea mult. 

Greutatea poate proveni din mușchi, oase, grăsimi și/ sau apă de corp. Ambii 

termeni înseamnă că greutatea unei persoane este mai mare decât ceea ce 

este considerat sănătos pentru înălţimea sa. 

Obezitatea are loc în timp ce consumaţi mai multe  calorii  decât ardeţi. 

Echilibrul dintre caloriile acumulate și caloriile arse diferă  la fiecare persoană  

în  parte.  Factorii  care  ar  putea  duce  la  echilibru  includ  factorii  genetici, 

supraalimentarea, consumul de alimente bogate în grăsimi și lipsa activităţii 

fizice.  Fiind  obez, crește riscul de diabet, boli de inimă, accident vascular 

cerebral, artrită și unele forme de cancer. Dacă sunteţi obez, pierderea chiar și 

a 5-10 procente din greutatea dumneavoastră poate întârzia sau preveni unele 

dintre aceste boli.

Indicele de masă corporală (IMC) este folosit pe scară largă ca o modalitate 

simplă și sigură de a afla dacă o persoană are o greutate sănătoasă pentru 

înălţimea sa.  Pentru  majoritatea  adulţilor,  având  un  IMC  cuprins  între  18,5  

și  24,9  înseamnă  că  sunt consideraţi ca având o greutate normală. O 

persoană cu un IMC cu valoarea între 25 până la 29,9 este considerată a fi 

supraponderală, iar o persoană cu un IMC de peste 30 este considerată a fi 

obeză.

În timp ce IMC este o măsură utilă pentru majoritatea oamenilor, nu este 

exactă pentru toată lumea. De exemplu, scorurile obișnuite ale indicelui IMI 

pot să nu fie corecte dacă sunteţi foarte musculos, deoarece mușchii pot 

adăuga kilograme în plus, rezultând un IMC ridicat atunci când nu aveţi o 

greutate neconformă.
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