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Liliana Pintilie
Președinte OAMGMAMR Iași

Începem un nou an cu încrederea că viaţa noastră personală și 

profesională va reveni pe un făgaș normal.  

În ultimele 10 luni aţi fost nevoiţi, stimaţi colegi, să vă reinventaţi, să vă 

desprindeţi de familii, să vă adaptaţi din mers la noi condiţii de exercitare 

a profesiei și poate că asta i-a făcut pe unii din comunitate să vă 

numească eroi. 

Dar ce înseamnă să fii erou? 

Cred că la întrebarea aceasta poate răspunde fiecare dintre dumneavoastră, cei care aţi petrecut mii de ore 

în combinezoane, înfruntând suferinţa atunci când nu s-a mai putut face nimic pentru pacienţi și gustând 

victoria atunci când pacienţi gravi erau readuși la viaţă prin efortul comun al echipei medicale din care faceţi 

parte. 

Filiala Iași a încercat să vă fie alături, să suplinească lipsa materialelor cu care s-au confruntat spitalele care 

lucrau cu pacienţi COVID la începutul pandemiei, să ofere suport psihologic, dar nimic nu se compară cu 

munca și dedicaţia extraordinară a dumneavoastră. 

Au fost detașări în alte judeţe, au fost detașări în secţii diferite, au fost momente în care aţi fost psihologi 

pentru pacienţii voștri și au fost, din păcate, momente în care aţi asistat la pierderea colegilor. Pentru toate 

acestea nu există cuvinte.

Este momentul să vă mulţumim, să privim în urmă cu recunoștinţă și cu speranţă. Să nu uitaţi puterea de 

care aţi dat dovadă trecând prin acest „război” care ne-a arătat tuturor ce înseamnă a practica profesia cu 

abnegaţie și devotament, pentru a fi în continuare sprijin și alinare pentru pacient și pentru comunitate!

Filiala IașiFiliala IașiFiliala Iași
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PROFESIONIST CU ACTE ÎN REGULĂ

Departamentul de Cercetare și Dezvoltare a Profesiei din cadrul 

OAMGMAMR Iași derulează o campanie de realizare a unor tutoriale pe 

teme medicale de către membrii organizaţiei.

Tutorialele trimise de colegi până în prezent: Procedura de îmbrăcare 

corectă a mănușilor chirurgicale

Clipurile conţin tehnici și proceduri medicale specifice exercitării profesiei 

de asistent medical și moașă de care vor putea beneficia colegii din alte 

profiluri medicale.

Pe site-ul filialei poate fi găsit “Ghidul de realizare a unui tutorial” 

Modificări privind exercitarea 

independentă a profesiei.

În vederea înregistrării la ANAF ca 

persoane fizice independente, asistenţii 

medicali generaliști / moașele / asistenţii 

medicali vor primi un aviz special.

Asistenţii medicali / moașele din judeţul Iași 

vor trimite pe e-mail, la juridic@oammr-

iasi.ro și secretariat@oammr-iasi.ro (vezi 

anexa nr.3) și tot pe e-mail vor primi avizul.

„După obţinerea Codului de înregistrare 

fiscală (CIF), pentru a exercita profesia în 

calitate de persoană fizică independentă, 

asistenţii medicali generaliști, moașele și 

asistenţii medicali vor solicita OAMGMAMR 

eliberarea avizului anual”, mai precizează 

Hotărârea Consiliului Naţional al 

organizaţiei.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenţilor Medicali din 

România, Filiala Iași, derulează campania 

de informare „Profesionist cu acte în 

regulă”.

Campania se adresează celor peste 1000 

de absolvenţi ai învăţământului medical 

ieșean, promoţia 2021, și vizează 

informarea lor cu privire la condiţiile 

exercitării legale a profesiei de asistent 

medical/moașă.

O întâlnire online, pe aplicaţia Zoom, va 

avea loc în luna iulie, iar reprezentanţii 

OAMGMAMR Iași vor discuta cu 

absolvenţii și vor răspunde întrebărilor privind profesia.

Prezentarea organizaţiei este postată pe site-ul Filialei, la campania 

„Profesionist cu acte în regulă”.

PROFESIONIST
CU ACTE 

ÎN REGULĂ

FILIALA IAȘI

Campanie de informare a Filialei Iași adresată 
absolvenților instituțiilor de învățământ cu profil sanitar.

ediția a IV-a
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Școala Naţională de Sănătate Publică, 

Management și Perfecţionare în Domeniul 

Sanitar București a anunţat deschiderea 

înscrierilor pentru anul 2021-2022 la programele 

de reconversie profesională, respectiv cele de 

specializare în vederea dezvoltării abilităţilor 

profesionale.

Asistenţii medicali generaliști și de pediatrie 

pot urma cursuri pentru obţinerea uneia dintre 

specializările: Radiologie – imagistică medical; 

Laborator; Balneo-fizioterapie; Nutriţie și 

dietetică; Igienă și sănătate publică.

Programele de specializare pentru dezvoltarea 

abilităţilor profesionale se adresează 

asistenţilor medicali generaliști/de pediatrie și 

vizează domeniile: Pediatrie; Îngrijiri palliative; 

Psihiatrie; Medicină dentară; Neonatologie; 

Pneumoftiziologie; Bloc operator; Diabet; 

Oncologie; Nefrologie / Hemodializă și dializă 

peritoneală; Cardiologie; Gastroenterologie; 

Asistenţă medicală comunitară; Anestezie și terapie intensivă.

Asistenţii medicali de Radiologie – imagistică medicală post urma programe 

pentru Radioterapie, respectiv Operator CT / Operator RM, în timp ce asistenţii 

medicali generaliști își pot dezvolta abilităţi în programul de tehnician 

perfuzionist.

Moașele au posibilitatea urmării unui program pentru dezvoltarea abilităţilor 

profesionale în Neonatologie, Pediatrie, Bloc operator sau Asistenţă medical 

comunitară.

Înscrierea la programele de specializare / dezvoltare abilităţi se face până la 15 

septembrie 2021, numai pe platforma SNSPMPDSB https://www.perfmed.ro/.

NOI PROGRAME DE SPECIALIZARE SAU DE 

DEZVOLTARE A ABILITĂŢILOR PROFESIONALE.

3
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Impresii despre participarea la întâlnirile online 
din cadrul Programului de Medicină Narativă 
(organizat de OAMGMAMR – Filiala Iași)

Pentru că sunt pasionată atât de literatură, 

cât și de acordarea de îngrijiri medicale de 

calitate, din dorinţa constantă de 

dezvoltare personală, precum și din 

convingerea că fiecare om este o sursă 

inepuizabilă de povești, am căutat să aduc 

împreună cele două domenii de interes 

(literatura și medicina). Astfel, în 

momentul în care am aflat despre 

Programul de Medicină Narativă, am 

hotărât să mă înscriu.

Am participat cu emoţie și entuziasm la 

trei întâlniri online, fiind încredinţată că 

dialogul este una dintre cele mai puternice 

instrumente de diagnosticare și tratament, 

precum și o modalitate pentru fiecare 

dintre noi, cei implicaţi în acordarea de 

servicii de asistenţă medicală, de a reduce 

din tensiunile acumulate în aceasta 

perioadă încărcată, din toate punctele de 

vedere.

Contextul pandemiei aduce cu sine multe 

provocări și, de aceea, practicarea 

medicinei în noile condiţii necesită abilităţi 

sporite de comunicare pentru a atinge 

scopul final al actului medical – vindecarea 

și alinarea suferinţei.

Alături de Cătălina Neculau și de celelalte colege care au fost prezente 

la sesiunile online, am dezbătut diverse situaţii întâlnite în practica 

medicală, am analizat din diverse perspective cazurile relatate și am 

regăsit valori comune, precum și posibile soluţii la problemele cu care 

ne confruntăm la locul de muncă.

Poveștile din spaţiul medical m-au dus cu gândul la Emil Brumaru, 

cunoscut poet ieșean, care a urmat cursurile Facultăţii de Medicină și 

chiar a profesat o perioadă ca medic. Dumnealui  a reușit să îmbine cele 

două profesii și să facă tranziţia de la durere/suferinţă (specifică 

practicii medicale) la plăcere/ bucurie, prin intermediul poeziei.

Așadar, mi-am dorit sa găsesc o modalitate prin care această 

„călătorie” printre  poveștile din spaţiul medical, guvernate adesea de 

boală, suferinţă și durere să fie parcursă cu inima deschisă și 
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compasiune și să fie aducătoare de bucurie.

Împreună cu colegele asistente medicale 

am redescoperit că abordarea holistică a 

celui suferind, comunicarea empatică, 

deschisă, cu manifestarea respectului faţă 

de pacient și înţelegerea modului în care 

este afectat de boală facilitează și 

îmbunătăţesc procesul de îngrijire și 

grăbesc vindecarea.

Abordarea narativă și dorinţa de 

„reumanizare a medicinei” (Charon, 2006) 

au scos la iveală beneficii extinse atât 

pentru pacienţi, cât și pentru noi, cei 

implicaţi în procesul de îngrijire. De asemenea, aceste întâlniri au fost 

un prilej deosebit pentru persoanele participante de a da sens 

experienţelor semnificative din practica clinică. 

Prin urmare, am parcurs  povești încărcate de boală, durere, neputinţă 

și am descoperit împreună modalităţi de a lucra cu bucurie, de a avea 

un impact pozitiv în procesul de îngrijire, de a contribui la alinarea 

suferinţei și de a grăbi vindecarea.

Am acceptat provocarea de a participa la Programul de Medicină 

Narativă și mi-aș dori dezvoltarea acestui concept în viitor. Aș aprecia 

oportunitatea înfiinţării unui club de storytelling în nursing,  în cadrul 

căruia cei interesaţi ar putea prezenta povești, experienţe din practica 

medicală și care ar putea constitui file ale unui jurnal util viitorilor 

asistenţi medicali.

Filiala IașiFiliala IașiFiliala Iași

Proiectul ALONE 

PROGRAM INOVATIV DE FORMARE A PROFESIONIȘTILOR DIN SĂNĂTATE PRIVIND SINGURĂTATEA EXISTENŢIALĂ ÎN 

RÂNDUL VÂRSTNICILOR  a finalizat cel de al treilea output al proiectului, raportul  pedagocic cu cerinţele instrurii in 

realizarea curiculei de curs pe tema singurătăţii existenţiale a persoanelor în vârstă. 

Vă invităm  astfel să citiţi documentul pe  site-ul oficial al proiectului  ALONE cât și pe site-ul Filialei https://aloneproject.eu 

Iași la rubrica proiecte.

Proiectul ALONE își propune educarea asistenţilor medicali privind diferitele dimensiuni ale singurătăţii pentru a putea 

detecta și recunoaște singurătatea sub toate formele sale în rândul persoanelor în vârstă, precum și încurajarea 

asistenţilor medicali și consolidarea capacităţii lor de a gestiona singurătatea, în general, și singurătatea existentială, în 

mod special.

ȘTIRI PROIECTE EUROPENE

INDUSTRIA 4,0 ÎN SĂNĂTATE

În cadrul proiectului INDUSTRIA 4.0 ÎN SĂNĂTATE, partenerii proiectului lucrează la elaborarea unui studiu cuprinzând 

tehnologiie și conceptele din Industria 4.0 aplicate în prezent în sectorul medical, în domeniul asistenţei medicale, cu 

prezentarea studiilor de caz relevante. După finalizarea acestuia, documentul va putea fi consultat  pe pe site-ul Filialei 

Iași la rubrica proiecte. Scopul proiectului este de  a oferi suport sectorului sanitar prin dezvoltarea  competenţelor legate 

de Industria 4.0 .
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EUROTEQ

Proiectul  EUROTEQ- Formare în evaluarea clinică pentru transparenţa europeană și egalitate în sănătate  a debutat cu  

cercetarea naţională cu privire la implementarea programului în ţările participante: opinii ale profesioniștilor din domeniul 

sănătăţii și ale organizaţiilor pacienţilor. După finalizarea cercetării și analizei rezultatelor, documentul va putea fi 

consultat  pe pe site-ul Filialei Iași la rubrica proiecte. Reamintim că scopul proiectului este dezvoltarea, testarea, punerea 

în aplicare a unui pachet de formare pentru profesioniștii din 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.

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

proiectului „Inovare, Implementare, Impact în Sănătate(HI3) - Program de formare pentru o implementare sustenabilă a 

schimbăriilor  din sistemul sanitar, la nivel clinic”,finanţat în cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte de parteneriat 

strategic în domeniul educaţiei și formării profesionale. Proiectul a fost coordonat de  Universitatea din Kristianstad din 

Suedia, alături de partenerii săi din Norvegia, Olanda, Slovenia, Grecia, Estonia, Letonia și România. 

Vă reamintim că proiectul și-a propus dezvoltarea  unui  curs de formare pentru profesioniștii din domeniul sănătăţii 

(angajati pe poziţii clinice și manageriale)  cu o  pregătire minimă sau insuficientă în ceea ce privește modul de 

implementare și monitorizare a schimbărilor  în domeniul sănătăţii.  În realizarea acestui material s-a ţinut cont de 

diversitatea socială și culturală europeană din ţările partenere.

Proiectul s-a adresat în principal profesioniștilor din domeniul sănătăţii  precum asistenţi medicali, manageri din sănătate, 

asistenţi sociali dar și alţi profesioniști din domeniul sănătăţii. 

Rezultatele proiectului sunt: :

1. Raportul asupra tipurilor de bariere în calea schimbării întâlnite în domeniul îngrijirii medicale și calea de urmat.

2. Raportul teoretic cu privire la implementarea schimbării - cunoștinţe actuale ale organizaţiilor din domeniul sănătăţii și 

perspectiva pacientului .

3. Aspecte pedagogice ale instruirii profesioniştilor din domeniul sănătăţii care lucrează în diverse medii.

4. Cursul de formare profesională continuă cu titlul “Implementarea schimbării durabile în sistemul de sănătate la nivel 

clinic la care au participat 31 persoane -asistenţi medicali sefi, directori de îngrijiri din institutiile sanitare din Iasi.

5. Conferinţa “Inovare, implementare si impact in sanatate " ce a constituit evenimentul de multiplicare al proiectului la 

care au participa 42 persoane, asistenţi medicali din Judeţul Iași.

6. Manualul destinat formatorilor în cadrul programului de instruire funcţională cu privire la modul de implementare a 

schimbărilor durabile, la nivel clinic în sistemul de asistenţă medicală

Toate materialele realizate în cadrul acestui proiect sunt oferite spre consultare pe pagina oficiala a proiectului 

http://health-innovation.nu sau pe pagina Filialei Iași https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene/inovare-implementare-

impact-in-sanatate-hi3/.

 

COMUNICAT DE PRESĂ



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?  

Filiala IașiFiliala IașiFiliala IașiFiliala Iași
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Proiect implementat de Ordinul 

Asistenţilor Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenţilor Medicali din 

România Filiala Iași și Institutul Medico 

Sanitar Public Spitalul Raional Ungheni, 

Republica Moldova.

HARTA RISCURILOR BOLILOR CARDIOVASCULARE
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și la nivelul Raionului Ungheni - Republica Moldova

Program Operațional Comun
România-Republica Moldova 2014-2020

https://cardioscope.eu

Livrabil realizat în cadrul “Proiectului Reţea comună pentru 

managementul bolilor cardiovasculare  în regiunea 

transfrontalieră România – Republica Moldova” 
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Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional 
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Instrumentului European  de Vecinătate (ENI 2SOFT/4.1/80). 

Implementare: 20.02.2020-19.05.2021

Autori:

 Asistent medical principal licenţiat 

Liliana Pintilie, Ordinul Asistenţilor 

Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenţilor Medicali din 

România Filiala Iași

Dr. Marina Podoroghin, Institutul  

Medico Sanitar Public Spitalul Raional 

Ungheni Republica Moldova

Ec. Irina Alistar, OAMGMAMR  Filiala 

Iași
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1. ANALIZA DE SITUAŢIE LA NIVELUL ROMÂNIEI ȘI LA NIVELUL JUDEŢULUI IAȘI

EPIDEMIOLOGIA BOLILOR CARDIOVASCULARE ÎN ROMÂNIA – CONTEXTUL EUROPEAN, NAŢIONAL ȘI LOCAL 

(JUDEŢEAN)

(continuare din numărul trecut)

Bolile cardiovasculare sunt problema majoră de sănătate și de mortalitate în România - aproximativ  60% dintre români 

mor anual prin aceste boli. Acest procentaj este net superior celui de 46% - media ţărilor europene! (11).

Mortalitatea foarte mare prin boli cardiovasculare este cauza principală a înregistrării în România a celei mai reduse 

speranţe de viaţă din Europa.(11)

 

O reprezentare grafică a mortalităţii pe 

principalele cinci cauze de deces în România, 

confirmă încă o dată locul întâi ocupat de 

decesele prin boli ale aparatului circulator (fig.5).

Fig.5 Mortalitatea specifică pe primele cinci cauze de deces în 

România în anul 2016 (la 100.000 locuitori) 

Fig.6 Repartiţia mortalităţii specifice după principalele boli 

cardiovasculare în perioada 1970-2016 

(la 100.000 de locuitori)(41)
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O analiză a evoluţiei mortalităţii specifice după bolile cardiovasculare în ţara noastră, în ultima jumătate de secol, ne arată 

trendul ascendent al acesteia. Deși mortalitatea prin boli cardiovasculare este pe un trend descendent în ultimii 15 ani, 

totuși tendinţa macro, la nivel de perioadă (50 de ani) este de creștere.

O tendinţă foarte clară de creștere o înregistrează mortalitatea cauzată de hipertensiunea arterială. Având în vedere 

tendinţa continuă de revizuire (în scădere) a limitelor TA considerate normale, este de prevăzut o creștere a numărului 

pacienţilor cu hipertensiune, la vârste din ce în ce mai tinere, respectiv a creșterii riscului cardiovascular.

O soluţie viabilă este depistarea cât mai corectă și completă a pacienţilor hipertensivi, astfel încât aceștia să poată primi 

îngrijirile și tratamentul necesare pentru managementul eficient al acestei afecţiuni, și reducerea, astfel al riscurilor 

asociate- în special cel cardiovascular, precum și riscul de deces.

Fig.7. Repartiţia pe regiuni a decedaţilor prin boli cardiovasculare în anul 2016

O comparaţie pe regiuni,la nivelul ţării noastre, arată regiunea Nord-Est fiind pe locul al doilea, după regiunea Sud-

Muntenia, în repartiţia pe regiuni a decedaţilor prin boli cardiovasculare.   
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Fig.9 Prevalenţa cardiopatiei 

ischemice la 100000 loc. pe 

judeţe (sursa: INS) 

Fig. 10 Prevalenţa bolilor 

cerebrovasculare la 100000 

loc. pe judeţe (sursa: INS) 

Conform datelor furnizate de I.N.S., judetul Iași are o prevalenţă de 3403,4 a cardiopatiei ischemice – situată pe ultimele 

locuri, totuși, în graficul pe judeţe (fig.9), spre deosebire de prevalenţa bolilor cerebrovasculare, unde înregistrează o 

valoare de 1817,3  peste media pe ţară de 1579,32 (fig.10) 

În tabelul nr.2 avem evoluţia mortalităţii la nivelul judeţului Iași în perioada 2016-2018, în funcţie de cauze, pe genuri. 

Observam o ușoară creștere a mortalităţii cumulate pentru ambele sexe în 2017, cu o revenire în 2018 la valori apropiate 

de 2016. În afară de faptul ca mortalitatea de cauza cardiovasculară este detașat pe primul loc, putem observa ca ca are o 

pondere aproape egală cu cea a mortalităţii din toate celelalte cauze incluse în statistica menţionată. În figura 11, avem 

reprezentarea grafică a datelor din tabelul menţionat, ceea ce oferă o imagine mai clară a situaţiei în judeţul Iași.

Fig.11 Mortalitatea la nivelul judeţului 

Iași- evoluţia în perioada 

2016-2018, în funcţie de cauze, pe genuri
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DEFINIŢII, ABREVIERI

AVC=accident vascular cerebral; 

AIT=accident ischemic tranzitor; 

BAP=boală arterială periferică

BCV- boli cardiovasculare

BRC=boală renală cronică; 

BNT = boli netransmisibile 

BT = boli transmisibile

CV- cardiovascular

DZ=diabet zaharat; 

EPCCS-  European Primary Care 

Cardiovascular Society

HbA1c=hemoglobina glicozilată; 

HDL-C=lipoproteine cu greutate moleculară mare; 

HTA- hipertensiune arteriala

IMA=infarct miocardic acut; 

IMC=index de masă corporală; 

IECA=inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; 

ICD - Clasificarea Internaţională a Bolilor

INS – INSSE – Intitutul Naţional de Statistică

INSP = Institutul Naţional de Sănătate Publică

LDL-C=lipoproteine cu greutate moleculară mică.

OARS - Open-ended questions (întrebări cu răspuns 

deschis)

RFGe=rata filtrării glomerulare estimată; 

SMART –ţeluri care să fie Specific (specifice), 

Measurable (cuantificabile), Achievable (posibil de 

atins), Realistic (realiste) și Timely (opportune)

SAOS - Sindromul de apnee obstructivă în somn 

SCA = sindrom coronarian acut; 

SCORE = Estimarea Sistematică a Riscului Coronarian.

SNAS = sistemul national de asigurari de sănătate

TA = tensiune arteriala

UE = Uniunea Europeană

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

Moașelor și Asistenţilor Medicali din România Filiala Iași/Institutului Medico Sanitar Public Spitalul Raional Ungheni şi nu poate fi considerat, în nici o 

circumstanţă, ca reflectând poziţia  Uniunii Europene sau a Programului Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020. 

Mortalitatea la nivelul judeţului Iași- evoluţia în perioada 2016-2018, în funcţie de cauze, pe genuri

Anul 2016 1)  2017  2018  

Genul masculin  feminin  masculin  feminin  masculin  feminin  

Boli infecţioase şi parazitare  140  107  157  148  204  169  

Tumori 1266  818  1205  825  1270  880  

Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism  19  31  38  28  57  70  

Tulburări  mentale şi de comportament  2  2  6  1  12  2  

Boli ale aparatului circulator  2050  2317  2087  2360  2058  2331  

Boli ale aparatului respirator  407  235  374  260  505  261  

Boli ale aparatului digestiv  343  223  342  218  367  230  

Boli ale aparatului genito-urinar  60  52  66  56  69  69  

Unele afecţiuni a căror origine se situează în perioada 
perinatală 

6  7  5  3  2  2  

Malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii 
cromozomiale 

8  11  9  7  5  8  

Leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor 
externe 

342  103  404  113  385  105  

Alte cauze 108  64  65  54  79  61  

Tabel 2. Mortalitatea la nivelul județului Iași-  evoluția în perioada 2016-2018, în funcție de cauze, pe genuri (sursa INS)  

 

continuare în numărul următor
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