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Liliana Pintilie
Președinte OAMGMAMR Iași

Anul 2020 a fost, fără îndoială, unul care a testat multe limite. Ale noastre, ca 

profesioniști, ale autorităţilor, ale comunităţilor în general, ale organizaţiilor 

știinţifice, nonguvernamentale sau profesionale. 

Pandemia a fost pentru toţi o hârtie de turnesol : pe de o parte profesioniști 

care și-au pus viaţa în pericol în cel mai palpabil sens cu putinţă, cei care au 

petrecut ore în șir în camere de gardă alături de pacienţi, în saloane de terapie 

intensivă sau în ambulanţe, oameni fără pregătire medicală care au făcut 

voluntariat în prima linie, specialiști care au încercat să prevină și să avertizeze 

populaţia asupra pericolelor reale ale COVID 19; pe de altă parte, am avut decizii îndoielnice din partea autorităţilor, am 

văzut angajaţi în instituţii medicale care au demisionat în faţa responsabilităţilor, am fost martorii “comercializării” 

nevoilor medicale urgente, am văzut dezbateri în care specialiști în domeniul sănătăţii au pendulat brusc de la “nu e 

nimic grav” până la concluzii de-a dreptul alarmante pentru public, am văzut, din nefericire, dezbateri bazate mai mult 

pe opinii decât pe fapte, date statistice, cifre, elemente obiective necesare în orice situaţie de criză. 

Am învăţat despre noi în acest an că putem fi eroi, dar în faţa pericolului real și imediat, ameninţător pentru familiie 

noastre, avem momente de ezitare, de furie, de lașitate poate. Iar stresul permanent, mai ales în cazul colegilor din 

prima linie, a adus depresii, burnt-out, epuizare fizică și psihică, pe care nici o recompensă financiară nu le pot reduce.

Anul 2020 a fost unul în care am părut toţi prinși într-un malaxor, într-un mecanism care a părut dereglat și nesigur și 

din care am sperat să scăpăm cât mai repede. Încă nu s-a întâmplat și dacă nu putem să corectăm neajunsurile 

sistemului de sănătate, lipsa de curaj sau viziune a unor lideri, putem totuși să încercăm să tragem câteva concluzii 

despre ceea ce putem să facem pentru noi, profesionștii. Am învăţat anul acesta că avem nevoie de pregătire 

profesională specială pentru situaţii de criză de acest gen și am învăţat că avem nevoie să fim pregătiţi mental, psihic, 

emoţional să facem faţă unor situaţii de criză. Nu ne-a pregătit nimeni în școală cum să rezistăm stresului atât de 

intens și repetat. Asta încercăm să corectăm anul următor, prin cursuri speciale în cadrul Programului de educaţie 

medicală continuă. Este un obiectiv pe lista de priorităţi a Filialei Iași.

Vă urez să fiţi sănătoși în 2021, să aveţi răbdare și încredere că orice încercare își are lecţia și finalul ei. 

La mulţi ani!

Filiala IașiFiliala IașiFiliala Iași
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 Autorităţile recunosc meritele asistenţilor 

medicali în perioada pandemiei.

Membrii OAMGMAMR Iași au primit la începutul 

lunii decembrie, Diploma Ordinul Meritul Sanitar 

„în semn de recunoștinţă pentru dăruirea, 

profesionalismul și sacrificiul în slujba sănătăţii 

oamenilor în perioada pandemiei COVID-19.”

Este o iniţiativă comună a trei instituţii din Iași: 

Prefectura Judeţului, Primăria Municipiului și 

Consiliul Judeţean.

Diploma a fost înmânată doamnei Liliana Pintilie, 

președinta OAMGMAMR Iași. 

www.oammr-iasi.ro

Au început înscrierile la Programul pilot de screening derulat în cadrul 

Proiectului Cardioscope – Reţea comună pentru management-ul bolilor 

cardiovasculare în regiunea transfrontalieră România-Republica Moldova 

finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-

Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de 

Vecinătate (ENI 2SOFT/4.1/80).

Programul nu este destinat doar asistenţilor medicali, ci tuturor persoanelor din 

judeţul Iași care îndeplinesc condiţiile de participare stabilite prin proiect:

– reședinţa sau domiciliul în mediul rural sau urban, din judeţul Iași

– cu vârsta >40 de ani – bărbaţii, respectiv >50 de ani- femeile

– care prezintă factori de risc cardiovascular (ex: obezitate, sedentarism, 

dislipidemie, consumator de tutun, diabet, disfuncţii endocrine, hepatice, istoric 

familial de boli cardiovasculare)

Cei care doresc să participe trebuie să trimită un e-mail la adresa 

proiect.cardioscope@gmail.com sau SMS la telefon 0757 913127, în care să 

menţioneze:

– numele complet

– localitatea de domiciliu

– vârsta

– numărul de telefon.

În cadrul proiectului vor participa în total la Programul de screening 1000 de 

persoane, 500 din Judeţul Iași și 500 din Raionul Ungheni. 

Program pilot de screening pentru bolile cardiovasculare

Au fost finalizate și aprobate Protocoalele de 

screening și monitorizare realizate în cadrul 

Proiectului “Reţea comună pentru 

management-ul bolilor cardiovasculare în 

regiunea transfrontalieră România-Republica 

Moldova”. Manualul descrie 3 protocoale: 

Angina pectorală stabilă, Hipertensiunea 

arterială la adult și Insuficienţa cardiacă acută și 

cronică la adult. Documentul poate fi citit pe 

site-ul https://cardioscope.eu
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Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) Filiala Iași în parteneriat cu 

Institutul Medico Sanitar Public Spitalul Raional Ungheni a demarat la începutul anului 2020 un proiect menit să contribuie la 

consolidarea managementului bolilor cardiovasculare (CVD) în regiunea transfrontalieră Iași-Ungheni.

Proiectul se intitulează “Reţea comună pentru managementul bolilor cardiovasculare în regiunea transfrontalieră România – 

Republica Moldova” CARDIOSCOPE, va fi derulat pe o perioadă de 15 luni (20.02.2020-19.05.2021) și este finanţat de Uniunea 

Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 prin intermediul Instrumentului European de 

Vecinătate (ENI 2SOFT/4.1/80).

 

Din luna februarie, de la lansarea proiectului și până în prezent: 

- au fost elaborate și puse la dispoziţia cadrelor medicale (https://cardioscope.eu/ro/) Metodologia de evaluare a riscurilor în 

bolile cardiovasculare, Harta riscurilor bolilor cardiovasculare în judeţele  Iași, România și Ungheni, Republica Moldova, Protocoale 

medicale standardizate pentru screeningul, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare;

- aproape 600 de cadre medicale din judeţul Iași și din Raionul Ungheni au participat la ateliere de lucru și evenimente de 

diseminare în cadrul cărora au primit informaţii despre bolile cardiovasculare; 

- 100 de asistenţi medicali din judeţul Iași și 100 de medici din Raionul Ungheni au beneficiat de cursuri teoretice și practice 

despre îngrijirea primară și managementul bolilor cardiovasculare; cursurile în format webinar au fost postate pe 

https://cardioscope.eu/ro;

- au fost elaborate și sunt disponibile online ( ) https://cardioscope.eu/ro/rezultat/ suporturi de curs pentru medici 

(MANAGEMENT-UL BOLILOR CARDIOVASCULARE) și pentru asistenţi medicali (ÎNGRIJIREA PRIMARĂ ÎN BOLILE CARDIOVASCULARE). 

De asemenea, 500 de persoane din judeţul Iași și 500 din Raionul Ungheni - Republica Moldova vor fi implicate în Proiectul pilot de 

screening pentru detectarea bolilor cardiovasculare. Acţiunea a început deja in luna noiembrie, iar până în prezent în judeţul Iași peste 

120 de persoane au beneficiat de screening și de consiliere privind un stil de viaţă sănătos. 

Până la finalul CARDIOSCOPE, în luna mai 2021, echipele de specialiști și experţi vor mai elabora un Model de servicii în îngrijirea 

primară a bolilor cardiovasculare, un Ghid de prevenire și depistare precoce a bolilor cardiovasculare și Strategia Comună pentru 

Managementul bolilor cardiovasculare, iar alţi 100 de asistenţi medicali din Raionul Ungheni vor urma cursul ÎNGRIJIREA PRIMARĂ ÎN 

BOLILE CARDIOVASCULARE.

CARDIOSCOPE își propune, de asemenea, să contribuie la îmbunătăţirea cunoștinţelor publicului din cele două regiuni referitoare la 

prevenţia bolilor cardiovasculare. Activităţile de prevenire, precum și scopul acţiunilor educaţionale vizează sensibilizarea populaţiilor 

cu privire la cele mai nocive obiceiuri și efecte comportamentale (fumat, grăsimi, alimente nocive) asupra stării de sănătate și, în 

special, corelarea acestora cu posibilitatea de a dezvolta o boală cardiovasculară.

Pentru mai multe informaţii privind înscrierea și participarea la Programul pilot de screening urmăriţi știrile postate pe: 

https://cardioscope.eu, www.oammr-iasi.ro, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/cardioscop.proiect și Twitter 

https://twitter.com/cardioscopeEU

Acest material a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conţinutul este doar în responsabilitatea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din România Filiala Iași/Institutului Medico Sanitar Public Spitalul Raional Ungheni şi nu poate fi considerat, în nici o circumstanță, ca reflectând 

poziţia  Uniunii Europene sau a Programului Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020. 
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CUM SĂ SCRIEM UN 

ARTICOL  ȘTIINŢIFIC? 

Abstract 

Articolul de faţă, rezultatul unui sinteze 

(review) a literaturii existente pe tema regulilor 

scrierii știinţifice, își propune să aducă 

informaţii generale legate de acest tip de 

scriere și se adresează colegilor asistenţi 

medicali care doresc să împărtășească 

experienţele din domeniul lor de activitate într-

o manieră știinţifică. Implicarea asistenţilor 

medicali în cercetare poate contribui la 

dezvoltarea corpului de cunoștinţe în domeniul 

promovării, prevenţiei si acordării îngrijirilor, 

rolul asistentului în sănătatea comunităţii fiind 

tot mai recunoscut în lume, iar nevoia de a 

crește calitatea actului de îngrijire cere 

îmbunătăţirea permanentă a protocoalelor și 

procedurilor, inclusiv adaptarea lor la situaţii 

particulare, specifice unităţii de lucru, în 

contextul evoluţiei și complexităţii patologiei 

medicale și implicit a procesului de îngrijire. 

Pentru a putea culege date din practică este 

nevoie ca asistentul practician să se implice, să 

evalueze critic, să propună alternative, având 

de fiecare dată în vizor beneficiul pacientului, dar și eficientizarea și facilitarea 

intervenţiei asistentului, care pot fi consemnate într-o manieră recunoscută de 

comunitatea știinţifică și utilă și altor profesioniști din domeniu, ceea ce este în 

beneficiul asistentului medical. 

Vom analiza, în ordinea secţiunilor pe care trebuie să le cuprindă un articol, 

fiecare componentă în funcţie de recomandările culese din literatura de 

specialitate, plecând de la alegerea titlului până la maniera în care se 

recomandă scrierea conţinutului, concluziilor, referinţelor bibliografice etc.

Nu există o reţetă perfectă de scriere dar cu cât suntem mai aproape de 

standardele de scriere știinţifică, cu atât mai mult munca noastră în cercetare 

poate fi recunoscută și acceptată de comunitatea știinţifică, recunoscându-i-se 

valoarea și contribuţia la abordarea cât mai eficientă a pacientului în 

integritatea și complexitatea sa. 
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Autori:  Cătălina Neculau¹, Dana Mihai² 

¹Doctorand., psiholog, asistent medical principal, 

Compartiment Cercetare și Dezvoltare a profesiei 

OAMGMAMR Filiala Iași 

²Doctorand, asistent medical principal licenţiat, Sp. Cl. 

Recuperare Iași
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Cuvinte cheie 

scriere știinţifică, cercetare, dezvoltare 

profesională 

Introducere 

Utilitatea unei cercetări este dată de publicarea 

în reviste știinţifice care îi aduce vizibilitate prin 

diseminarea informaţiilor și altor profesioniști 

din domeniu. De aceea, scrierea unor articole 

știinţifice necesită respectarea unor anumite 

standarde și utilizarea unui un limbaj știinţific 

comun, care să permită înţelegerea și aplicarea 

rezultatelor cercetării, ce pot fi de impact în 

luarea deciziilor clinice și în activitatea practică a 

asistenţilor medicali (Hoogenboom & Manske, 

2012). 

Chiar dacă cercetarea în asistenţa medicală din 

România este la început de drum ea trebuie să 

se supună exigenţelor scrierii știinţifice pentru a 

i se recunoaște legitimitatea, publicarea în 

reviste știinţifice fiind „o formă de a avansa 

practica, bazată pe dovezi” (Hoogenboom & 

Manske, 2012). Necesitatea dezvoltării 

segmentului de cercetare în nursing trebuie 

abordată încă din perioada de formare a asistentului medical, prin utilizarea 

eficientă a orelor destinate cercetării la disciplina Sociologie și Metodologia 

cercetării din curriculă (pentru învâţământul postliceal) și implicarea cursanţilor 

și asistenţilor debutanţi în activitatea știinţifică. De asemenea, asistenţii 

medicali licenţiaţi pot continua studiile la nivel de master, doctorat ceea ce le 

deschide noi oportunităţi de implicare în activitatea știinţifică. Cercetarea 

focusată pe practică este importantă pentru a construi modele de îngrijire 

orientate pe siguranţa pacientului și a asistenţilor, cu luarea în considerare a 

contextului în care are loc procesul de îngrijire (Sarna & Wolf, 2017). 

Sarna & Wolf (2017) numesc cercetarea în nursing „baza știinţifică pentru 

sănătatea publică”, prezentând ca domenii de cercetare în nursing: 

(...) înţelegerea și evaluarea simptomelor bolilor acute și cronice, prevenirea 

sau amânarea instalării unor boli sau dizabilităţi, sau încetinirea acestor 

procese, găsirea abordărilor eficiente pentru a obţine și susţine sănătatea 

optimă, îmbunătăţirea contextului clinic de acordare a îngrijirilor (National 

Institute of Nursing Research, 2003, citat de Sarna & Wolf, 2017), socializarea 

profesională și procesul educaţional, datorită creșterii cererii de optimizare a 

eficienţei și eficacităţii în educaţie și nevoia critică pentru dezvoltarea 

leadership-ului în toate ariile profesionale ale nursing-ului. 

De asemenea, cercetarea în nursing promovează rolul activ al asistentului 

medical în comunitate, care nu se limitează la acordarea de îngrijiri sau doar la a 

fi executantul unor sarcini delegate, profesia de asistent medical dobândind și 

mai multă recunoaștere prin dezvoltarea segmentului propriu de cercetare, 

putând fi recunoscută ca profesie informată de date știinţifice atât în ceea ce 

privește influenţa asupra intervenţiilor de îngrijire, cât și a politicilor de 

Filiala IașiFiliala IașiFiliala Iași
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sănătate, aspect încă insuficient dezvoltat în 

România. (Sarna & Wolf, 2017) 

Metodă 

Articolul de faţă, după cum s-a menţionat și în 

abstract este rezultatul unei sinteze a literaturii 

de specialitate în domeniul scrierii știinţifice, a 

căror consultare o puteţi regăsi în sursele 

bibliografice menţionate. 

Rezultate 

În acest articol rezultatele se rezumă la 

recomandări generale și specifice legate de 

scrierea unui articol știinţific, principalele 

aspecte de luat în considerare fiind respectarea 

unui standard înalt de scriere din punctul de 

vedere al conţinutului, acurateţei informaţiilor 

prezentate în articol, corectitudinii din punct de 

vedere gramatical, al logicii prezentării datelor 

colectate ţinând întotdeauna cont de ghidul de 

scriere specific publicaţiei către care dorim să 

trimitem manuscrisul. Structura logică a 

prezentării cere o delimitare a tipurilor de 

articole, urmată de recomandările generale și 

specifice fiecărei secţiuni din conţinutul unui 

articol. 

Tipuri de articole 

Articolele pot fi teoretice, presupunând un 

review de literatură, prin consultarea mai multor 

articole, publicaţii, cărţi cu informaţii de 

actualitate, recenzii de carte etc. din domeniul 

îngrijirilor, eticii medicale sau alte arii de interes 

prezentând teoria existentă în domeniu în 

legătură cu subiectul de cercetare sau practice 

fiind scrise cu scopul de a comunica rezultatele 

unei inestigaţii practice. În cel din urmă caz, este 

foarte importantă nu doar calitatea scrierii ci și 

valoarea și corectitudinea studiului realizat, aspecte care vor fi abordate mai pe 

larg într-un curs mai detaliat. 

Recomandări generale 

Sunt importante câteva aspecte legate de publicare, între care, este important 

de știut că orice publicaţie știinţifică acceptă publicarea unui articol în urma 

revizuirii lui de către colegi experţi în același domeniu, proces numit „peer-

review”-ing (Hoogenboom & Manske, 2012). Din acest punct de vedere există 

mai multe recomandări în vederea scrierii corecte a unui articol știinţific, dar 

recomandările generale sunt de a citi cu atenţie ghidul de scriere al revistei 

către care este trimis manuscrisul spre publicare (Borja, 2014; Shaikh, 2016; 

Busse & August, 2020). Există cerinţe diferite, în funcţie de revista în care 

cercetătorul dorește să publice, cerinţe care se leagă de maniera de citare, de 

numărul de cuvinte al abstractului, de modul în care apar tabelele sau figurile 

acolo unde este cazul etc.

Evitarea greșelilor gramaticale în orice etapă a articolului este de avut în vedere 

deoarece pot sugera neglijenţă, care poate pune la îndoială însăși 

corectitudinea studiului sau a sintezei de literatură prezentate. 

Se recomandă ca înainte de trimiterea spre publicare, articolul să fie dat spre 

citire unor colegi, să fie recitit în momente diferite de autor, să se acorde 

atenţie revistei către care se solicită publicarea (Shaikh, 2016), iar trimiterea 

spre publicare a manuscrisului, să fie limitată la o singură publicaţie (Buss& 

August, 2020). Se poate întâmpla ca din dorinţa de a fi sigur că articolul va fi 

publicat autorul să dorească să îl trimită la mai multe publicaţii știinţifice dar s-
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ar putea să apară probleme legate de 

drepturile de publicare care pot duce la 

retragerea articolului, în cazul în care articolul 

este acceptat la mai multe publicaţii, din 

cauza „publicării repetate” (COPE; 1998, 

Sandu, 2018). 

Recomandări specifice pe secţiuni: 

Vom aborda mai departe recomandările 

specifice pe secţiuni în scrierea unui articol, 

deoarece există diferite aspecte particulare în 

acest sens. Unii autori recomandă ca titlul și 

abstractul să fie scrise înainte, în timp ce alţi 

autori (Enache, 2007; Borja, 2014) recomandă, 

în ideea în care conţinutul va fi cel care 

dictează informaţiile care sintetizează esenţa 

articolului, ca introducerea, abstractul și titlul, 

să fie ultimele redactate. 

Borja (2014) recomadă 11 pași de scriere a unui 

articol știinţific într-o manieră clară și 

atractivă pentru cititori în următoarea ordine:

 

1. selectarea figurilor și tabelelor relevante 

pentru prezentarea rezultatelor (fiecare 

figură/tabel trebuie numerotate); 

2. metodele; 

3. rezultatele; 

4. discuţiile; 

5. concluziile (trebuie să fie clare); 

6. introducerea (concisă); 

7. abstractul; 

8. titlul; 

9. cuvintele cheie; 

10. mulţumirile; 

11. referinţele. 

Al 12-lea pas pe care l-am putea adăuga ar 

putea fi verificarea din punctul de vedere al 

corectitudinii editării, al acurateţei 

formulărilor în vederea depistării eventualelor 

erori de exprimare, fraze neclare sau prea lungi (Enache, 2007) și altor colegi 

înainte de a fi trimis spre publicare. 

Mai departe vom prezenta recomandările de redactare ale fiecărei secţiuni în 

ordinea în care va fi alcătuit în final articolul: titlul, autorii, abstractul, cuvintele 

cheie, introducerea, metodele, rezultatele, discuţiile, concluziile, mulţumirile, 

anexele și bibliografia. 

1. Conceperea titlului 

– trebuie să fie concis și descriptiv, să reflecte conţinutul articolului care cu cât 

este mai bun cu atât are mai multe șanse să atragă atenţia, asigurând indexarea 

articolului (Enache, 2007); 

- trebuie să invite cititorii să citească articolul; 

- se recomandă să conţină descrierea variabilelor din studiu (Buss & August, 

2020) – dacă de exemplu studiul se referă la influenţa orelor de somn în 

recuperarea postoperatorie, variabilele studiului sunt orele de somn și 

recuperarea postoperatorie, iar titlul ar putea fi „Calitatea somnului și 

recuperarea postoperatorie la pacienţii cu artroplastie de genunchi”. 

2. Scrierea autorilor 

– se specifică toţi autorii care au contribuit la scrierea articolului (prenume, 

iniţială, nume de familie), ordonaţi în funcţie de contribuţia adusă la redactarea 

cercetării sau a articolului final; 

- nu se introduc alte titluri (știinţifice, profesionale, religioase etc. – de exemplu 

dr., profesor etc.)

3. Conceperea abstractului 

– este recomandat să fie conceput după scrierea articolului (Enache, 2007; Borja, 

2014) pentru că el cuprinde cele mai importante rezultate ale cercetării care sunt 

consemnate în secţiunea rezultate și discuţii chiar dacă în final această secvenţă 

(abstractul) va f poziţionată ca primă parte a articolului; 

- abstractul oferă o descriere scurtă a perspectivei și scopului lucrării; 

- cuprinde câteva idei scurte despre limitele studiului, alături de aplicaţiile 

practice (Shaikh, 2016); 

- trebuie să aibă maximum 250 de cuvinte, să fie concis (Borja, 2014). 

Borja (2014) oferă un model de abstract la link-ul 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771406005361 și propune 

o serie de întrebări la care ar trebui să răspundă abstractul după cum urmează: 
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 ce s-a făcut până acum pe tema de interes și 

care sunt principalele rezultate ale altor studii și 

rezultatele studiului nostru? 

 este clar abstractul? 

 are legătură cu conţinutul articolului? 

 cum te va ajuta abstractul să găsești articolul 

tău? 

4. Cuvintele cheie 

– sunt etichete pentru manuscris, se folosesc 

alte cuvinte decât cele din titlu sau jurnalul în 

care vreţi să publicaţi; 

- sintetizează principalele idei de interes din 

articol. 

5. Redactarea textului principal 

– poate fi structurat după schema – IMRAD (din 

engleză: Introduction, Method, Results, And 

Disscutions) (Borja, 2014) sau nestructurat sub 

formă eseistică (Moldovan); 

- va fi compus din: introducere, metodă, 

rezultate și discuţii, conform schemei IMRAD: 

5.1. Introducere 

- ar trebui să cuprindă în jur de 3-5 paragrafe 

(Buss & August, 2020); 

- trebuie să convingă cititorii de utilitatea muncii 

prezentate; 

- trebuie să fie concisă și la obiect, este nevoie 

să prezentaţi o imagine de ansamblu; 

- se face de la global la particular, așa încât să 

fie clare obiectivele studiului încă din 

introducere; 

- se precizează scopul lucrării și strategia de 

cercetare fără a intra în detalii; 

- nu se recomandă folosirea unor expresii 

pompoase, ca nou, schimbare de paradigmă 

etc.; 

- se recomandă folosirea persoanei a III-a : 

autorul/ii a/u concluzionat că...; 

- ipoteze, obiectivele cercetării – clare la finalul introducerii (Moldovan); 

- prezintă problema de rezolvat și contribuţia autorului, motivele pentru care 

problema merită rezolvată, scopul, abordarea, aportul la domeniu (Enache, 

2007) și ar trebui să răspundă la următoarele întrebări: 

 Ce problemă rezolvă cercetarea? 

 Ce soluţii există (propuse de alte cercetări)? 

 Care este mai bună (cu argumentare)? 

 Care sunt principalele limite ale propriei cercetări? 

 Ce speraţi să obţineţi sau care este concret mesajul pe care vă doriţi să îl 

transmiteţi? 

5.2. Metodă 

- trebuie să descrie modalitatea în care a fost studiată problema în așa fel încât 

cine citește studiul să îl poată reproduce, adică să aibă suficiente date cât să 

poate conduce o cercetare similară: prin urmare va trebui să descrieţi contextul 

în care a fost realizat studiul, experimentele realizate, metodele de laborator, 

acolo unde este cazul grupurile experimentale, metodele analitice, descrierea 

metodei statistice utilizate, a tuturor variabilelor implicate (Buss & August, 

2020); 

- în această etapă nu se fac comentarii asupra rezultatelor; 

- se recomandă precizarea eventualelor riscuri pe care le implică realizarea 

experimentelor (Enache, 2007) acolo unde este cazul. 

5.3. Rezultate 

- se începe cu numărul subiecţilor participanţi la cercetare (de la grupul iniţial la 

cel final înrolat în cercetare) precum și caracteristicile grupului studiat, 

rezultatele obţinute în funcţie de fiecare obiectiv de cercetare în parte, care pot 

fi organizate în funcţie de importanţa lor, fără a omite rezultatele 

nesemnificative (Buss & August, 2020); 

- se recomandă atribuirea exactă a rezultatelor unor studii (în loc de unele studii 

spun, se va folosi Pavelcut (2007) spune că...), precizând anul în care a fost 

publicată informaţia pe care o cităm de la respectivul autor; 

- pot fi utilizate tabele, figuri care prezintă rezultatele semnificative, importante 

pentru discuţii, cele secundare se pot adăuga la anexe (pentru a nu încărca inutil 

cu informaţie această secţiune); 

- se folosesc subtitluri pentru claritatea datelor prezentate care trebuie să 

urmeze o ordine logică, similară celei din secţiunea metode, pentru a crea o 

poveste ușor de înţeles; nu se face referire la alte teorii – nu se include 

bibliografie (doar la discuţii); 

- datele se raportează, chiar dacă nu au confirmat ipotezele (Enache, 2007). 
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5.4. Discuţii 

- încep cu interpretarea rezultatelor și se merge 

spre implicaţiile generale, se compară 

rezultatele obţinute cu cele ale altor studii, 

chiar dacă infirmă sau confirmă teoriile 

cunoscute; 

- se explică mecanismele care ar putea să 

explice rezultatele (Buss & August, 2020) apoi 

se prezintă punctele forte și limitele studiului, 

impactul și aplicaţiile cercetării, sugestii pentru 

viitoare cercetări; 

- se are în vedere ca declaraţiile să se limiteze la 

rezultatele susţinute de studiu, se evită 

expresiile nespecifice ca: mai mare, mai scăzut, 

semnificativ – este susţinut de valoarea p-ului 

în cazul datelor cantitative; 

- se evită aducerea în discuţie a noi itemi faţă 

de cei din capitolul introducere, „sunt permise 

speculaţii asupra unor posibile interpretări, dar 

adesea ele trebuie să se lege de fapte, mai 

degrabă decât de imaginaţie” (Borja, 2014); 

- Borja (2014) propune următoarele întrebări 

de ajutor, la care secţiunea Discuţii ar trebui să 

răspundă: 

Cum se leagă rezultatele tale de întrebările 

originale sau obiectivele formulate în 

introducere? 

Datele rezultate susţin ipotezele? 

Datele tale confirmă sau infirmă ceea ce au 

semnalat alte studii? 

Discută despre puncte slabe și limite ale 

studiului. Dacă rezultatele sunt neașteptate 

încearcă să explici de ce. 

Mai există și alte variante de a interpreta 

rezultatele? 

Ce alte studii ar fi necesare pentru a răspunde 

la întrebările ridicate de studiul tău? 

- se recomandă să se evite exagerările în 

interpretarea rezultatelor - se scot în evidenţă 

realizările și limitele studiului, se scot în evidenţă și meritele competitorilor și nu 

se fac referiri la limitele altor studii (Enache, 2007). 

6. CONCLUZII 

- trebuie să fie clare; 

- prezentarea relevanţei/utilităţii studiului la nivel local și general (de exemplu, 

constatarea că deficitul de somn reduce complianţa pacientului la tratament, în 

cazul artroplastiei de șold poate duce la sugestia unor studii viitoare în care să 

se evalueze influenţa somnului asupra complianţei la tratament și în alte condiţii 

clinice – pacienţi cardiovasculari, în cazul altor intervenţii chirurgicale etc.); 

- de asemenea pot fi precizate alte experimente în desfășurare pe aceeași temă 

și sugestii pentru experimente viitoare. 

7. Mulţumiri 

– se adresează persoanelor care au ajutat autorul/ii cercetării sau în caz de 

proiect european numele celui care a oferit grantul. 

8. Materiale suport/anexele 

– secţiunea cuprinde chestionare, rezultate mai detaliate, tabele, grafice mai 

detaliate etc. 

9. Referinţe 

- Moldovan recomandă studierea lucrărilor clasice, articole și cărţi recente, 

reviste de specialitate din domeniul de interes ; 

- se recomandă să se noteze bibliografia atunci când se realizează 

documentarea știinţifică, în scrierea părţii teoretice a articolului când se iau 

notiţe, precizându-se exact sursa bibliografică (Enache, 2007), având grijă să nu 

fie omise idei citate, care intră sub incidenţa plagiatului, adică asumarea ca 

proprii a unor idei exprimate de alţi cercetători; 
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- în momentul în care a fost găsită o idee 

interesantă într-un articol, după ce a fost scrisă 

ideea respectivă și s-a făcut citarea în text (de 

exemplu Grigoruţă (2017) afirmă că.... Sau 

Somnul este un factor care contribuie la 

recuperarea postoperatorie (Grigoruţă, 2017), 

în cazul în care folosim stilul de citare APA), se 

recomandă scrierea la finalul documentului a 

referinţei bibliografice (de exemplu Grigoruţă, 

L. (2017). Influenţa somnului în recuperarea 

postoperatorie. Jurnalul de Nursing în 

Chirurgie, 4(1)pag. 27-33), așa încât la finalul 

articolului, bibliografia să fie deja scrisă, scutind 

efortul de identificare a autorilor citaţi post 

scriere; 

- stilul de citare de utilizat este cel recomandat 

de ghidul de autori al publicaţiei către care 

trimitem manuscrisul; există mai multe variante 

de citare, între care APA (stilul Asociaţiei 

Americane de Psihologie), stilul Academiei 

Române, MLA, Chicago, Harvard etc., fiind 

foarte importantă păstrarea aceluiași stil pe 

parcursul întregului articolul; 

– la referinţe sunt trecute toate publicaţiile 

știinţifice care au folosit ca sursă bibliografică și 

au fost citate în text (fie ca citate integrale, fie 

ca idei parafrazate); 

- se recomandă evitarea autoplagiatului, citarea 

excesivă a aceleiași surse bibliografice sau a 

autocitărilor; 

- în bibliografie sunt trecute doar referinţe care 

au fost citate în text (dacă a fost consultat un 

material dar nu a fost citat, nu se trece la 

bibliografie). 

Concluzii 

Implicarea asistenţilor medicali practicieni în cercetare poate contribui la 

dezvoltarea corpului de cunoștinţe din domeniul activităţilor de îngrijire, cu 

impact în dezvoltarea practicii și optimizării îngrijirilor acordate. Domeniile 

posibile de cercetare în asistenţa medicală interesează starea de sănătate a 

membrilor comunităţii, cunoașterea caracteristicilor populaţiei, determinanţii 

sociali care influenţează starea de sănătate (nivelul de pregătire, sărăcia etc.), 

înţelegerea factorilor de risc (și a comportamentelor de risc, cum ar fi fumatul, 

consumul de droguri, alimentaţia etc.), a condiţiilor de sănătate și nevoilor de 

îngrijire (tipuri de boli, incidenţa lor etc.). De asemenea este semnalată 

necesitatea ajustării intervenţiilor și protocoalelor în domeniul asistenţei 

medicale odată cu apariţia unor boli cu contagiozitate mare, de la apariţia HIV-

ului la coronavirsul de astăzi, care a adus un context plin de provocări 

domeniului medical atât pe partea de îngrijire cât și de prevenţie dar și 

preocuparea pentru sănătatea fizică și psihică a asistenţilor medicali. Văzută 

astfel, activitatea de cercetare în nursing este necesară pentru „a îmbunătăţi 

sănătatea populaţiei, a reduce riscul de boală și dizabilităţi, a adresa suferinţa, a 

promova recuperarea și a îmbunătăţi calitatea vieţii în comunitate.” (Sarna & 

Wolf, 2017).
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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 este principala cauză a bolilor cardiovasculare în ţările cu venituri mici 

și medii?

 2. Care sunt grupurile cele mai vulnerabile la boli cardiovasculare?

3. Care sunt factorii de risc comuni pentru boli cardiovasculare?

4. Care sunt factorii care cresc vulnerabilitatea la boli cardiovasculare?

5. Ce afecţiuni din grupa bolilor cardiovasculare produc cele mai multe 

decese?

6. Care este în România rata mortalităţii cauzate de boala cardiacă ischemică 

comparativ cu Uniunea Europeană?

7. Pe ce loc se situează România în UE în privinţa consumului de alcool?

8.  Ce loc ocupă în România mortalitatea prin accident vascular cerebral?

 9. Care este aportul factorilor de risc comportamentali  la totalul deceselor 

în România?

10. Cum se reflectă în speranţa de viaţă inegalităţile în funcţie de nivelul de 

studii, în special pentru bărbaţi?

11. Cum se reflectă diferenţele în speranţa de viaţă între genuri? 

12. Ce procent reprezintă alimentaţia necorespunzătoare în totalul factorilor 

de risc comportamentali?  
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(continuare din nr. precedent)

SISTEMUL DE SĂNĂTATE

România are un sistem de asigurări sociale de 

sănătate foarte centralizat, în care rolul statului 

este major.

Ministerul Sănătăţii este responsabil pentru 

guvernanţa generală, în timp ce Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate (CNAS) administrează 

și reglementează sistemul. Atât Ministerul 

Sănătăţii, cât și CNAS sunt reprezentate la nivel 

local prin autorităţile judeţene din domeniul 

sănătăţii publice și prin casele judeţene de 

asigurări de sănătate. Serviciile de asistenţă 

medicală sunt furnizate în 41 de judeţe și în 

București, în conformitate cu normele stabilite 

la nivel central. Casele judeţene de asigurări de 

sănătate cumpără servicii de la furnizorii de 

servicii medicale (medici generaliști/ medici de 

familie, medici specialiști, laboratoare, spitale, 

furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu etc.) 

la nivel local; în plus, furnizorii de servicii 

medicale pot fi plătiţi de Ministerul Sănătăţii în 

cadrul programelor naţionale de sănătate.

Majoritatea cheltuielilor pentru sănătate provin 

din surse publice, dar cheltuielile generale sunt 

foarte scăzute.

România cheltuiește mai puţin pe sănătate 

decât orice altă ţară din UE atât pe cap de 

locuitor, cât și ca proporţie din PIB. Deși 

cheltuielile pentru sănătate au crescut 

sistematic în ultimii ani, în 2017, România a 

cheltuit pentru sănătate 1 029 EUR pentru 

fiecare persoană (valoare ajustată în funcţie de 

diferenţele în ceea ce privește puterea de cumpărare), mai puţin de jumătate 

din media UE de 2 884 EUR , sau 5 % din PIB (comparativ cu media UE de 9,8 %). 

Subfinanţarea sistemului afectează capacitatea României de a răspunde 

nevoilor actuale ale populaţiei, situaţie care va deveni din ce în ce mai dificilă pe 

măsură ce populaţia îmbătrânește și baza de resurse se restrânge.  Aceste 

cheltuieli limitate sunt orientate către spitale și serviciile spitalicești (42% din 

cheltuielile totale).În acest context, cheltuielile cu produsele farmaceutice și 

dispozitivele medicale reprezintă 27% dincheltuielile totale, serviciile 

ambulatorii – 18 %, îngrijirile de lungă durată 6%, iar prevenţia 2%.

Se explică astfel motivul pentru care asistenţa medicală primară și comunitară 

rămân subdezvoltate. Ineficienţa serviciilor de sănătate, inclusiv excesul de 

paturi în spitale, subdezvoltarea chirurgiei ambulatorii și integrarea slabă a 

asistenţei medicale, agravează situaţia. 

Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 și stimulentele financiare din partea 

UE sprijină furnizarea de servicii în cele mai eficiente unităţi din punct de 

vedere al costurilor și au ca scop îmbunătăţirea conexiunilor la nivelul 

asistenţei medicale, precum și cu alte sectoare.

Majoritatea cheltuielilor pentru sănătate sunt finanţate din fonduri publice (79 

,5%), dar ponderea cheltuielilor suportate de pacient (aproximativ 20,5 %) poate 

fi substanţială, în special pentru persoanele vulnerabile. Majoritatea 

cheltuielilor suportate de pacient sunt destinate produselor farmaceutice. 

Pe lângă costuri, distribuţia neuniformă a unităţilor medicale și a lucrătorilor 

din domeniul sănătăţii reprezintă obstacole în calea accesului la asistenţă, în 

special pentru persoanele care locuiesc în zonele rurale. Trecerea la asistenţa 

medicală comunitară integrată este îngreunată de numărul scăzut de medici 

generaliști și de utilizarea în exces a spitalelor.  

Lacunele actuale în materie de acoperire a populaţiei în ceea ce privește 

sistemul de asigurări sociale de sănătate lasă, de asemenea, descoperite 

anumite grupuri, cum ar fi persoanele fără carte de identitate (situaţie care 

afectează în mod disproporţionat populaţia de etnie romă), persoanele fără 

venituri, care nu sunt înregistrate pentru a beneficia de prestaţii sociale, sau 

persoanele din economia informală, care nu își declară veniturile. 

1. ANALIZA DE SITUAŢIE LA NIVELUL ROMÂNIEI ȘI LA NIVELUL JUDEŢULUI IAȘI
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SINGURĂTATEA EXISTENŢIALĂ: « E 

O LIPSĂ DE RELAŢIE CU PROPRIU 

SINE, CA UN DEȘERT » - VOCEA 

PROFESIONIȘTILOR DIN DOMENIUL 

SOCIAL ȘI AL SĂNĂTĂŢII 

Proiectul Alone: rezultatele cercetării 

Partenerii proiectului ALONE sunt bucuroși să 

anunţe că raportul privind înţelegerea, 

percepţiile și experienţele de singurătate 

existenţială la persoanele în vârstă de către 

profesioniștii din domeniul social și al sănătăţii 

este acum disponibil. Îl puteţi găsi pe site-ul 

proiectului în engleză, italiană, lituaniană, 

poloneză, română și suedeză.

Scopul acestei cercetări empirice, efectuată în 

cele cinci ţări partenere, a fost de a dezvălui 

provocările și limitările întâmpinate de 

profesioniștii din domeniul sănătăţii în 

abordarea singurătăţii existenţiale în rândul 

persoanelor în vârstă. 

Cercetarea a urmărit, de asemenea, 

evidenţierea competenţelor și a nevoilor 

educaţionale și de sprijin pentru a face faţă 

acestui fenomen pentru a dezvolta un program 

de formare profesională de înaltă calitate, care să răspundă nevoilor 

profesioniștilor.

Cercetarea a relevat o lipsă generală de cunoștinţe specifice despre 

singurătatea existenţială de către profesioniștii implicaţi, în aproape toate ţările 

partenere. Este interesant de observat că, după explicarea a ceea ce este 

singurătatea existenţială, toţi participanţii intervievaţi au specificat că au 

întâlnit în activitatea lor profesională persoanele în vârstă care se confruntă cu 

ea. 

Singurătatea existenţială a fost considerată ca fiind ceva care merge foarte 

adânc, aducând cu ea un sentiment de goliciune, un sentiment de pierdere 

irecuperabilă a ceva sau a cuiva care este considerat foarte important.

Participanţii au raportat că detectarea și confruntarea cu singurătatea 

existenţială în rândul persoanelor în vârstă poate fi o sarcină grea, care 

constituie adesea un angajament emoţional greu, exacerbat de lipsa de 

cunoștinţe și sprijin.

Mai mult decât atât, recenta pandemie COVID-19, care a lovit întreaga lume în 

2020, a determinat introducerea unui protocol pentru limitarea contactelor 

umane și a distanţei sociale, implementat prin invitaţie sau obligaţie în unele 

ţări, de a rămâne la domiciliu pentru o anumită perioadă, precum și 

suspendarea vizitelor rudelor sau prietenilor la persoanele în vârstă care 

locuiesc în locuinţe. În această situaţie extraordinară, a devenit și mai evidentă 

importanţa recunoașterii și a ingerării singurătăţii existenţiale în rândul 

persoanelor în vârstă. 

ONLY NOT REMAINING ALONE, WE CAN MAKE THE DIFFERENCE!

Puteţi găsi raportul complet al cercetării empirice accesând link-ul https://aloneproject.eu/documents-2/ iar dacă doriti să aflaţi mai 

multe informaţii despre proiect vizitati site-ul official al proiectuluiwww.aloneproject.eu 
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21  septembrie 2020

  

 Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din   România Filiala Iași anunţă lansarea proiectului 

„EUROTEQ-FORMARE ÎN EVALUAREA CLINICĂ PENTRU TRANSPARENŢA EUROPEANĂ ȘI EGALITATE ÎN SĂNĂTATE” finanţat în cadrul 

Programului ERASMUS+, Proiecte de parteneriat strategic în domeniul educaţiei și formării profesionale(2020-1-SE01-KA202-077806). 

Valoarea totală a proiectului este de 271.980 euro.

 Proiectul  este coordonat de Universitatea din Kristianstad din  Suedia alături de parteneri din Norvegia, Slovenia, Grecia, 

Olanda, Serbia, Estonia și România, iar perioada de implementare este 01 septembrie 2020-31 august 2023.

Proiectul a fost iniţiat ca urmarea a studiilor îngrijorătoare din Europa care arată că aproximativ 50% dintre pacienţi nu înţeleg 

informaţiile de bază privind asistenţa medicală, prezentate de profesioniștii din domeniul sănătăţii. Prin urmare, proiectul își propune 

să furnizeze atât profesioniștilor din domeniul sănătăţii, cât și organizaţiilor care se ocupă de pacienţi noţiuni și strategii eficiente, 

bazate pe cercetare, pentru abordarea acestui grup ţintă neglijat.

 este dezvoltarea, testarea, punerea în aplicare a unui pachet de formare pentru profesioniștii din Scopul proiectului 

domeniul sănătăţii, organizaţiilor de pacienţi și altor părţi interesate relevante, permiţându-le să faciliteze îngrijirea centrată pe pacient 

și să sprijine incluziunea pacienţilor și a publicului, în special a celor din grupurile dezavantajate din punct de vedere social, în 

cercetarea din domeniul sănătăţii. 

  se vor derula pe o perioadă de 36 luni și cuprind o cercetare naţională cu privire la implementarea Activităţile proiectului

programului în ţările participante prin  opiniile profesioniștilor din domeniul sănătăţii, raportul  teoretic privind practica bazată pe 

dovezi (înţelegere, explicare și implicare), dezvoltarea cursului de formare bazat pe abordarea deficitului de cunoștinţe în domeniu, 

revizuirea și adaptarea materialelor de curs la nevoile locale.

 Proiectul se va adresa în principal profesioniștilor din domeniul sanitar, organizaţiilor care se ocupă de pacienţi precum și a 

altor părţi interesate. Activităţile de formare și diseminarea materialelor realizate în proiect vor va avea ca rezultat îmbunătăţirea 

furnizării de servicii medicale printr-o implicare activă  a pacienţilor și a publicului în cercetarea din domeniul sănătăţii, în special pentru 

grupurile dezavantajate din punct de vedere social.  Organizaţiile din domeniul sănătăţii vor avea acces la educaţie și formare continuă  

și astfel  vor actualiza cunoștinţele profesioniștilor din domeniul sănătăţii pentru a menţine o practică eficientă.

Pentru mai multe informaţii  despre derularea proiectului puteţi accesa site-ul Filialei  www.oammr-iasi.ro/proiecte sau pe pagina de 

facebook: www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi. 

“Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru 

modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.

   

Iași, str.Morilor, nr.22 +40232240695  

proiecte@oammr-iasi.ro  

https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene  



COMUNICAT DE PRESĂ
 

22 septembrie 2020

 Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din   România Filiala Iași anunţă lansarea proiectului 

„INDUSTRIA 4.0 ÎN SĂNĂTATE” finanţat în cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte de parteneriat strategic în domeniul educaţiei și 

formării profesionale(2020-1-PL01-KA202-081397), cu o valoare totală de 199.216 euro. 

 Proiectul  este coordonat de Universitatea de Știinţe Umaniste și Economie din Lodz-Polonia și va fi implementat alături de 

cei 5 parteneri din România, Spania, Lituania, Malta, în perioada 01 septembrie 2020-28 februarie 2023.

 Industria 4.0 (IND4.0), numită adesea ca fiind„a patra revoluţie industrială”, are un impact major asupra industriei, economiei 

și implicit asupra educaţiei, atât din UE cât și la nivel mondial. Prin crearea unei pieţe unice digitale, Comisia Europeană încurajează 

toate sectoarele să exploateze noile tehnologii și să le aplice în toate domeniile, inclusiv în sănătate. 

 Proiectul se adresează profesorilor, formatorilor, mentorilor, organizaţiilor furnizoare de formare profesională iniţială și 

continuă, profesioniștilor din domeniul medical. 

 Pentru o abordare complexă și integrativă, proiectul reunește  o echipă internaţională de experţi din diverse domenii: IND4.0, 

sănătate,  educaţie și formare profesională, IT.

 Activităţile proiectului  presupun:

►Elaborarea unui studiu cuprinzând tehnologiie și conceptele din Industria 4.0 aplicate în prezent în sectorul medical, și , în special, în 

domeniul asistenţei medicale, inclusiv studii de caz relevante.

►Realizarea unei curriculei pentru pregătirea profesioniștilor din domeniul sănătăţii în domeniile relevante pentru activităţile lor prin 

intermediul  cursului de formare "Industria 4.0 în domeniul sănătăţii" 

►Crearea materialelor de învăţare și a metodologiei pentru cursul "Industria 4.0 în asistenţă medicală“ faţă în faţă și online.

►Realizarea ghidului pentru formatori "Industria 4.0 în domeniul sănătăţii " 

►Crearea colecţiei de bune practici: Implementarea Industriei 4.0 în domeniul sănătăţii în cadrul clinicilor medicale și în asistenţa 

medicală de către organizaţiile partenere.

 Până la finalizarea proiectului, se preconizează ca parteneriatul va proiecta, produce, pilota și oferi  grupurilor ţintă diverse 

instrumente utile pentru dezvoltarea profesională a personalului medical și pentru sprijinirea grupurilor ţintă în ceea ce privește 

progresele tehnologice din sectorul sănătăţii.

Pentru mai multe informaţii  despre derularea proiectului:   www.oammr-iasi.ro/proiecte

www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi

Iași, str.Morilor, nr.22 +40232240695 proiecte@oammr-iasi.ro  

“Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru 

modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.
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