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Liliana Pintilie
Președinte OAMGMAMR Iași

Filiala IașiFiliala IașiFiliala Iași

Tema Consiliului Internațional al Asistenților Medicali de anul 

acesta pune re�lectorul pe o problemă puțin sau deloc discutată 

când vine vorba despre profesioniștii sistemului de sănătate din 

România.  

„Respectul și investițiile ın̂  asistența medicală, o garanție pentru 

sănătatea globală”,  este un subiect care, analizat serios, devoalează 

lipsa asistenților medicali și a moașelor de pe lista „investițiilor” ın̂ 

sistemul de sănătate.  

Să ne amintim ım̂preună de câte ori am auzit ın̂ ultimii 20 de ani vorbindu-se NU despre investițiile ın̂  sănătate - la 

modul general - ci despre investiții ın̂ profesioniștii din sănătate? Avem strategii clare despre ce, cum, cât dorim să 

investim ın̂ dezvoltarea profesională, ın̂ securitatea la locul de muncă și chiar ın̂ promovarea profesioniștilor ın̂  plan 

public? 

Avem investițiile ın̂  aparatură medicală, ın̂ noi tehnologii, ın̂  echipamente, dar ın̂ ce măsură au fost sau sunt pregătiți 

profesioniștii să țină pasul cu noile tehnologii, de exemplu? Cum au fost pregătiți profesioniștii din sănătate să se 

adapteze și să integreze ın̂ munca lor chiar noile mijloace de comunicare, noile canale care aduc realitatea din spitale 

mult mai aproape de omul din afara sistemului, sau de familiile pacienților internați? Cum au fost stimulați asistenții 

medicali și moașele să investească și să �ie preocupați de progresul profesional care să �ie remunerat pe măsura 

interesului?

Cu foarte puține excepții, nu știu dacă am putea găsi o unitate medicală ın̂ România care să aibă un buget clar 

destinat perfecționării profesionale a asistenților medicali și moașelor sau care să ofere șansa avansării profesionale 

pe bază de noi competențe. 

Au existat cu adevărat ın̂ România investiții ın̂ personalul medical ın̂  ultimii 20 de ani? O ın̂trebare pentru autoritățile 

care ne felicită ın̂ �iecare an de ziua profesiei. 
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Investițiile ın̂  asistența medicală și 

respectarea drepturilor asistenților 

medicali sunt elementele cheie ale temei 

din 2022 stabilită de ICN (Consiliul 

Internațional al Asistenților Medicali) 

pentru Ziua Internațională a Asistentului 

Medicali din 12 mai.

ICN orientează astfel atenția comunității 

internaționale din domeniul sănătății și a 

factorilor de răspundere spre construirea 

unor sisteme de sănătate rezistente, de 

ın̂altă calitate, care să răspundă nevoilor 

indivizilor și comunităților acum și ın̂ 

viitor.

ICN a lansat, de asemenea, o compilație 

de studii de caz prezentate de asistente 

medicale din ın̂ treaga lume pentru a prezenta 

gama incredibilă de activități inovatoare pe 

care asistentele le fac ın̂ �iecare zi. Aceste 

povești, care au fost evidențiate pe site-ul ICN 

și pe site-ul IND pe tot parcursul anului, 

re�lectă munca asistenților medicali de a-i 

ın̂griji pe cei cu COVID-19 pe tot parcursul 

pandemiei, precum și varietatea largă de 

servicii oferite pe tot parcursul pandemiei 

pentru  a-i ın̂griji pe cei suferind de alte 

afecțiuni.  

De la naștere până la moarte, boli 

netransmisibile până la boli infecțioase, 

sănătate mintală până la afecțiuni cronice, ın̂ 

spitale, comunități și case, asistentele oferă 

tuturor ın̂grijiri holistice accesibile, la prețuri 

accesibile, centrate pe persoană.

Consiliul	Internațional	al	Asistenților	Medicali	este	o	

federație	de	peste	130	de	asociații	naționale	de	asistenți	

medicali,	reprezentând	cele	peste	27	de	milioane	de	

asistente	medicale	din	întreaga	lume.

https://www.icn.ch/

Tema ICN 2022

Filiala Iași are un canal de Youtube 

propriu, pe care sunt încărcate 

materiale video realizate, știri sau 

emisiuni despre membrii și activitatea 

organizaţiei, urări către colegi etc. 

Vom personaliza numele canalului dacă 

vom avea măcar 100 de abonaţi :).
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I�n baza Ordinului M.S. nr. 1775/2020 privind modi�icarea și 

completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.076/2019 

pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a 

programelor de specializare ın̂ vederea reconversiei 

profesionale, precum și ın̂ vederea dezvoltării abilităților 

profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și 

asistenți medicali, Ministerul Sănătății organizează prin 

Școala Națională de Sănătate Publică, Management și 

Perfecționare ın̂ Domeniul Sanitar București, programe de 

specializare pentru reconversie profesională pentru 

asistenți medicali, indiferent de nivelul de cali�icare, 

conform tabelului de mai jos:

RECONVERSIE PROFESIONALA�

Știri	Ministerul	Sănătății	

I�nscrierea la programele de specializare pentru anul 2022-2023 se realizează ın̂ perioada 15 martie - 

15 septembrie 2022, numai pe platforma PERFMED a SNSPMPDSB: https://www.perfmed.ro

Filiala Iași

Grup țintă  
Programe de specializare în vederea reconversiei 

profesionale  

Asistenți medicali generalişti  

Asistenți medicali pediatrie  

1. Radiologie -imagistică medicală  

2. Balneo-fizioterapie  

3. Nutriţie şi dietetică  

4. Igienă şi sănătate publică  

Asistenți medicali generalişti  

Asistenți medicali pediatrie  

Asistenți medicali de farmacie  

Asistenți medicali de igienă și sănăt ate publică  

1. Laborator  

 

Solicitarea de ın̂scriere, dosarul de 

ın̂scriere și dovada de plată se vor depune 

online de către angajator.

I�n acest sens unitățile sanitare publice 

sau private ıș̂i vor crea un cont de unitate 

angajatoare, fără CNP.

Potrivit anunțului SNSPMPDSB privind 

programele de specializare pentru anul 

2022-2023, noile condiții de ın̂scriere și 

participare sunt:

1. La programele de specializare pentru 

reconversie profesională participă 

asistenții medicali generaliști și asistenții 

medicali de pediatrie ın̂cadrați pe posturi 

ın̂ specialitatea respectivă;
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2. Solicitarea către SNSPMPDSBpentru 

a participa la un program de 

specializare este făcută de către unități 

sanitare publice sau private și 

autorități locale, pentru persoanele 

nominalizate de acestea;

3. Participarea la programele de 

specializare a asistenților medicali 

generaliști, moașelor și asistenților 

medicali ın̂ cadrați cu contract 

individual de muncă se face ın̂ 

conformitate cu prevederile art. 192-

200 din Legea nr. 53/2003 – Codul 

muncii, republicată, cu modi�icările și 

completările ulterioare;

4. Taxa de instruire se suportă de 

angajator (conform	prevederilor	art.	

194	alin.	(2)	din	Legea	nr.	53/2003	–	

Codul	muncii,	republicată,	cu	

modi�icările	și	completările	ulterioare) 

sau �inanțarea poate proveni din alte 

surse;

5. Salariaților care bene�iciază de 

cursul de specializare le sunt aplicabile 

prevederile art. 198 din Legea nr. 

53/2003 – Codul muncii, republicată, 

cu modi�icările și completările 

ulterioare.

Etape	înscriere:

A) Solicitarea pentru ın̂scrierea unuia 

sau mai multor asistenți medicali 

angajați trebuie semnată și ștampilată 

de managerul unității sanitare și va 

cuprinde numele asistentului 

/asistenților medicali și 

specializarea/specializările dorite.

B) Imediat după solicitare va trebui 

creat cate un dosar pentru �iecare 

cursant cu următoarele documente, de asemenea scanate:

1. Diploma/certi�icat de studii (asistent medical generalist/ 

pediatrie/ radiologie/ moașă/ farmacie/ laborator - in funcție 

de specializarea solicitată) pentru �iecare asistent medical 

propus pentru ın̂scriere la o anumită specializare

2. Certi�icat de membru OAMGMAMR și aviz anual de liberă 

practică

3. C.I. și, după caz, acte doveditoare ale schimbării numelui 

menționat ın̂ diplomă/certi�icatul de studii

4. Adeverința de la locul de muncă din care să reiasă că 

solicitantul este ın̂cadrat pe un post speci�ic specializării 

respective, �ie cu contract individual de muncă, �ie ca 

persoană �izică independentă.

5. Acordul cursantului de prelucrare a datelor cu caracter 

personal de către SNSPMPDSB.

C) După validarea dosarului de ın̂ scriere de către 

SNSPMPDSB se va atașa și: 6. Dovada achitării taxei de 

participare la program (integral), de 2.000 lei/participant. 

I�nscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală 

a taxei de participare, care se poate face prin ordin de plată, e-

banking, mandat poștal etc. ın̂ contul SNSPMBDSB până la 

data de 15.09.2022

Taxa	de	instruire	se	restituie	integral	atunci	când	

cursantul	se	retrage	cu	cel	puțin	3	zile	calendaristice	

înainte	de	începerea	programului	și	în	procent	de	75%,	

dacă	cursantul	se	retrage	în	primele	30	de	zile	

calendaristice	de	la	începerea	cursului.

Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, 

perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și 

practice, numele și coordonatele secretarului pentru �iecare 

program de specializare se vor a�ișa pe site-ul 

www.snspms.ro și pe platforma PERFMED, cu cel puțin 30 de 

zile ın̂ ainte de ın̂ceperea programului.

Precizări: Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenți 

medicali NU pot participa concomitent la două programe de 

specializare.

http://www.snspms.ro
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DEZVOLTAREA DE ABILITĂȚI	

PROFESIONALE

Știri	Ministerul	Sănătății	

Înscrierea la programele de specializare pentru DEZVOLTAREA DE ABILITĂȚI PROFESIONALE în anul 2022-
2023 se realizează în perioada 15 mar�e - 15 septembrie 2022, numai pe pla�orma PERFMED a SNSPMPDSB 
h�ps://www.perfmed.ro

Grup ţintă 
Programe de specializare în vederea dobândirii de abilităţi 

profesionale  

Asistenţi medicali generaliști, 
poziţiile 1-14 

Asistenţi medicali pediatrie, 
poziţiile 3-14 

1. Pediatrie 
2. Tehnician perfuzionist  
3. Anestezie și terapie intensivă  
4. Asistenţă medicală comuni tară 
5. Bloc operator  
6. Cardiologie 
7. Diabet 
8. Gastroenterologie  
9. Îngrijiri paliative  
10. Medicină dentară  
11. Nefrologie/Hemodializă și  dializă peritoneală  
12. Neonatologie  
13. Oncologie 
14. Pneumoftiziologie  
15. Psihiatrie 

Asistenţi medicali de radiologie 
imagistică 

1. Radioterapie 
2. Operator CT/Operator RM  

Asistenţi medicali de nutriţie şi 
dietetică 

1. Diabet 

Moaşe 

1. Asistenţă medicală comunitară  
2. Bloc operator 
3. Neonatologie  
4. Pediatrie 

 

În baza Ordinului M.S. nr. 1775/2020 

privind modificarea și completarea 

Ordinului ministrului sănătăţii nr. 

1.076/2019 pentru aprobarea Normelor 

de organizare și desfășurare a 

programelor de specializare în vederea 

reconversiei profesionale, precum și în 

vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi 

medicali generaliști, moașe și asistenţi medicali, Ministerul 

Sănătăţii organizează prin Școala Naţională de Sănătate 

Publică, Management și Perfecţionare în Domeniul Sanitar 

București, programe de specializare pentru dezvoltarea unor 

abilităţi profesionale pentru asistenţi medicali, indiferent de 

nivelul de calificare, conform tabelului de mai jos:

 Solicitarea de înscriere, dosarul 
de înscriere și dovada de plată se 
vor depune online: de către 
angajator sau direct de către 
asistentul medical care 
intenţionează să participe la 
program (*)

*) Pentru un procent din locuri, 
dar nu mai mare de 20%, înscrierea 
se va putea face direct de către 
asistenţii medicali care deţin aviz 
de liberă practică valabil, procentul 
de locuri disponibile pentru 
înscrierea directă a asistenţilor 
medicali va fi precizat explicit pe 
platforma PERFMED în condiţiile 
de înscriere privind specializarea 
respectivă, în funcţie de 
prevederile curriculare.

Filiala IașiFiliala IașiFiliala Iași
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 În acest sens:

unităţile sanitare publice sau private își 

vor crea un cont de unitate 

angajatoare, fără CNP

cursanţii își vor crea un cont de cursant, 

cu CNP și date personale

Etape înscriere:

A) Solicitarea pentru înscrierea unuia 

sau mai multor asistenţi medicali 

angajaţi trebuie semnată și ștampilată 

de managerul unităţii sanitare și va 

cuprinde numele asistentului 

/asistenţilor medicali și 

specializarea/specializările dorite.

B) Imediat după solicitare va trebui 

creat cate un dosar pentru fiecare 

cursant cu următoarele documente, de 

asemenea scanate:

    Diploma/certificat de studii (asistent 

medical generalist/ pediatrie/ 

radiologie/ moașă/ farmacie/ laborator - 

in funcţie de specializarea solicitată) 

pentru fiecare asistent medical propus 

pentru înscriere la o anumită 

specializare

    Certificat de membru OAMGMAMR și 

aviz anual de liberă practică

    C.I. și, după caz, acte doveditoare ale 

schimbării numelui menţionat în 

diplomă/certificatul de studii

    Acordul cursantului de prelucrare a 

datelor cu caracter personal de către 

SNSPMPDSB.

C) După validarea dosarului de înscriere 

de către SNSPMPDSB se va atașa și:

    Dovada achitării taxei de participare 

la program (integral), de 2.000 

lei/participant. Înscrierea se consideră 

validă numai după achitarea integrală a taxei de participare, 

care se poate face prin ordin de plată, e-banking, mandat 

poștal etc. în contul SNSPMBDSB până la data de 15.09.2022

Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se 

retrage cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de începerea 

programului și în procent de 75%, dacă cursantul se retrage în 

primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului.

Repartiţia participanţilor pe centre de pregătire, locaţia, 

perioada de pregătire, agenda activităţilor teoretice și practice, 

numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de 

specializare se vor afișa pe site-ul www.snspms.ro și pe 

platforma PERFMED, cu cel puţin 30 de zile înainte de 

începerea programului.

 Precizări:

    Asistenţii medicali generaliști, moașele și asistenţi medicali 

NU pot participa concomitent la două programe de 

specializare.

    Mai multe detalii despre înscrierea la programele de 

specializare vor fi publicate pe site-ul www.snspms.ro și pe 

platforma PERFMED

    Pregătirea practică va putea fi organizată în funcţie de 

disponibilitatea unităţilor sanitare din centrele de pregătire 

respective.

     În cazul în care programele de pregătire se vor organiza și 

faţă-în-faţă, dosarul complet de înscriere pentru fiecare 

participant, înregistrat pe platforma  PERFMED conţinând 

documentele mai sus menţionate la punctele, se va depune și 

pe suport de hârtie în prima zi a programului la secretariatul 

cursului, condiţie necesară eliberării adeverinţelor de 

participare la program.

    Cursanţii care au promovat probele de evaluare finală 

teoretică și practică a programului de pregătire se vor înscrie 

pe platforma www.perfmed.ro la examenul pentru obţinerea 

specializării, achitând o taxă de examen care va fi anunţată la 

momentul respectiv.
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ȘTIRI PROIECTE EUROPENE

Primul output al proiectului EUROTEQ 

– măsurarea clinică a practicii pentru 

transparență europeană și egalitate ın̂ 

sănătate” a fost �inalizat. 

Studiul național realizat in cadrul 

acestui output a fost realizat ın̂ Iași, ın̂ 

perioada mai - iulie 2021 cu 

participarea a 35 de profesioniști din 

domeniul sănătății și a avut ca obiectiv 

identi�icarea nevoilor educaționale pe 

tema cercetarii clinice si a transparentei si egalitatii de sanse  

ın̂ Europa.

Cel de al doilea output al proiectului a vizat realizarea unui 

Raport	teoretic care a inclus aspecte teoretice și 

metodologice asupra cercetării clinice și care constituie baza 

ın̂ crearea, implementarea și evaluarea cursului de tema 

cercetării clinice.

Documentele pot �i citite pe site-ul o�icial al proiectului 

https://euroteq.nu/about-the-project  sau pe pagina Filialei 

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

formare-in-evaluarea-clinica-pentru-transparenta-

europeana-si-egalitate-in-sanatate/

3D	VET

Primul output al proiectului 3D Vet 

este �inalizat.  

Este vorba de libraria	digitală	

Al3xandria,	care	conține	peste	60	de	

imagini	medicale	digitale	în	format	

3D, distribuite anatomic și pe 

specialități. 

Librăria poate �i utilizată ca un instrument util pentru 

profesioniștii din domeniul medical care să-i ajute să ın̂teleagă 

și să compare cele prezentate cu experiențele similare din 

practica curentă.

Librăria poate �i accesată de toate persoanele interesate la 

adresa: https://3ddigitalvet.inerciadigital.com/3dlibrary/

De asemenea, partenerii proiectului au �inalizat curricula și 

modulele online pentru cursul “Modele digitale 3D din 

domeniul medical utilizate ın̂ formarea profesionistilor din 

domeniul sanitar”. 

Cursul va debuta ın̂ luna mai și va �i organizat prin 

intermediul platformei Moodle.

Pentru mai multe informații despre acest proiect regasiti pe 

pagina o�icială a proiectului 

https://3ddigitalvet.inerciadigital.com/		sau	pe	pagina	

Filialei	Iasi	https://oammr-iasi.ro/proiecte-

europene/3d-vet

Filiala IașiFiliala IașiFiliala Iași

https://3ddigitalvet.inerciadigital.com/
https://3ddigitalvet.inerciadigital.com/
https://3ddigitalvet.inerciadigital.com/
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Primul output 

realizat al acestui 

proiect a fost 

crearea unui  

Ghid care  

cuprinde 

aplicațiile 

Industriei4.0 ın̂  domeniul asistenței 

medicale, cu scopul de a demonstra că 

Industria 4.0 este  folosită deja, ın̂ 

aplicațiile practice pentru sănătate și 

are rolul a convinge iprofesioniștii, 

managerii etc. din sectorul sănătății de 

avantajele oferite de implementarea Industriei 4.0 ın̂  sănătate. 

I�n prezent sunt ın̂ curs de �inalizare materialele necesare 

pentru cursul Industria 4.0.

Pentru ın̂ceput a fost concepută curricula cursului, care 

cuprinde 10 module, după care activitățile au continuat cu 

realizarea materialelor online și față ın̂ față a acestui curs.

 

Pentru mai multe informații despre acest proiect raccesați 

pagina o�icială: https://sites.google.com/view/hi40/home 

sau pe pagina Filialei Iasi https://oammr-iasi.ro/proiecte-

europene/industria-4-0-in-sanatate

ȘTIRI PROIECTE EUROPENE

Ÿ I�n luna ianuarie 2021 s-au desfășurat 

cursurile locale pe tema “Singurătății 

existențiale ın̂ rândul persoanelor ın̂  

vârstă” ın̂ cadrul proiectului ,,ALONE 

– Program inovativ de formare a 

profesioniștilor din sănătate privind 

singurătatea existențială ın̂ rândul 

vârstnicilor”  Evenimentul a fost 

organizat online și au participat 38 

asistenți medicali din unitățile 

sanitare din Iași, aparținând grupului 

țintă. Temele abordate au fost: 

singurătatea existențială și formele 

singurătății, arta ascultării, ageism și 

spiritualitate, centrarea pe persoană. Feedback-urile de la 

participanți au fost pozitive, subiectul �iind de interes 

pentru aceștia.

Ÿ Conferința „Singurătatea existențială ın̂ rândul persoanelor 

vârstnice”  s-a desfasurat ın̂ luna februarie 2022 La Castel - 

Sala Regala, unde au participat 60 asistenți medicali, 

aparținând grupului țintă. Scopul acestui eveniment a fost 

diseminarea produselor intelectuale realizate ın̂ cadrul 

proiectului.

Ÿ La �inalul lunii martie 2022, ultimul eveniment organizat ın̂ 

cadrul proiectului  ALONE a avut loc la sediul Filialei Iași 

prin organizarea workshop-ului cu tema „Singurătatea 

existențială ın̂ rândul persoanelor vârstnice”. Evenimentul 

a fost organizat la sediul Filialei Iasi, cu 15 asistenți 

medicali, aparținând grupului țintă.

Ÿ

Asistenții medicali interesați de aceasta temă sunt invitați să 

parcurgă cursurile online creditate EMC pe platforma de 

cursuri a Filialei Iași https://oamr.eu/login/index.php

https://sites.google.com/view/hi40/home
https://sites.google.com/view/hi40/home
https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene/industria-4-0-in-sanatate
https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene/industria-4-0-in-sanatate
https://oamr.eu/login/index.php
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I�n data de 23 ș i24 martie 2022 

proiectele Filialei Iași OAMGMAMR 

Iași cu �inanțare europeană au  fost 

prezentate membrilor organizației 

și elevilor Școlilor Postliceale 

Sanitare din Județul Iași. 

Evenimentele s-au desfășurat online 

pe platforma Zoom, unde s-au logat 

70 de persoane.

 

Participanții au fost informați 

despre principalele activități și 

outputuri ale proiectelor “Industria 

4.0 ın̂ sanatate”, “Eucare 4.0”, “3D 

VET” și “EUROTEQ”.

Mulțumim tuturor participanților 

pentru implicare.

ȘTIRI PROIECTE EUROPENE

Pe 22 martie 2022, echipa de management și 

implementare a Proiectului Eucare4.0 a prezentat 

membrilor Consiliului Județen al Filialei Iași contextul, 

conceptul Sănătate4.0, partenerii, obiectivele, 

rezultatele, ın̂tâlnirile programate, publicul țintă și 

bene�iciarii proiectului.

“Training pentru stimularea transformării digitale a 

sectorului de sănătate din UE”. Sănătate 4.0, este �inanțat 

ın̂ cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte de 

parteneriat strategic ın̂ domeniul educației și formării 

profesionale (KA220-VET).

Filiala IașiFiliala IașiFiliala Iași

Primele imagini medicale 3D ale librariei Al3xandria 

create in cadrul proiectului 3D Digital VET sunt postate 

pe site-ul o�icial . Va invitam sa le descoperiti aici: 

https://3ddigitalvet.inerciadigital.com/.../lungs-lesion-

3/
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Ec. Irina Alistar, OAMGMAMR  Filiala 

Iași
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(continuare din numărul 32)

Studii referitoare la evaluarea factorilor de risc cardiovascular, respectiv la e�iciența programelor de 

management și prevenție a riscului cardiovascular

Studiul	1.	(pag. 45-54) Prevalența și 

evoluția factorilor de risc cardiovascular 

ın̂tr-o comunitate urbană in perioada

2005-2012.

Primul	studiu pe care ıl̂ aducem spre 

exempli�icarea implicației evaluării 

factorilor de risc cardiovascular a fost un

studiu prospectiv, observațional, de tip 

cohortă. (9) Studiul a ın̂ceput ın̂ anul 2005, 

populația țintă �iind reprezentată

de populația generală de adulți cu vârste 

cuprinse ın̂tre 20 și 70 de ani dintr-un 

cartier din Cluj-Napoca.[10]

Subiecții au fost reevaluați după un 

interval de timp prestabilit {2012) scopul 

�iind cel al comparației asupra

variabilelor observate. 

Riscul	cardiovascular	global a fost 

calculat utilizând modelul SCORE 

(Systematic Coronary 21 Risk Evaluation).

“Ipoteza	de	lucru:	Identi�icarea	

persoanelor	asimptomatice	“aparent 

sănătoase“ cu risc crescut de apariție a 

bolilor cardiovasculare reprezintă unul dintre obiectivele principale 

ale pro�ilaxiei primare.

Obiectiv	general	1. Evaluarea stării de sănătate a populației prin 

identi�icarea și evaluarea prevalenței factorilor de risc 

cardiovascular și a tendinței evolutive a acestora folosind baza de 

date a Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor 

al Municipiului Cluj (SPLCEP Cluj).

Ÿ  Obiectiv speci�ic 1.1 Identi�icarea și estimarea prevalenței 

factorilor de risc cardiovascular ın̂ rândul populaței

adulte ın̂ perioada 2005-2012;

Ÿ Obiectiv speci�ic 1.2 Analiza tendinței evolutive a factorilor de 

risc cardiovascular ın̂ perioada 2005- 2012, ın̂

absența unei intervenții dirijate de prevenție primară;

Ÿ Obiectiv speci�ic 1.3 Evaluarea riscului cardiovascular global prin 

utilizarea diagramei de risc SCORE

(Systematic Coronary Risk Evaluation).

Rezultate:

Ÿ I�n decurs de 7 ani (2005- 2012}, s-a observat o creștere a 

prevalenței subiecților cu risc cardiovascular

moderat cuprins ın̂tre 2% și 4%, vizibilă ın̂ mod special la 

persoanele de gen masculin peste 50 de ani. ( p >

0,05) A existat o scădere a prevalenței subiecților cu „risc ın̂ alt” fără 

a �i semni�icativă statistic.( p > 0,05)

Ÿ Prevalența HTA a fost crescută, atât ın̂ 2005 cât și ın̂ 2012. A 

existat o tendință de scădere a prevalenței HTA

11

Filiala IașiFiliala IașiFiliala Iași



ın̂ anul 2012 fără a �i semni�icativă 

statistic.( p > 0,05)

Ÿ Prevalența dislipidemiei a crescut 

semni�icativ ın̂ 2012 comparativ cu 

2005. (p < 0,05) Valorile medii au

crescut ın̂ special pentru LDL-C fără a �i 

semni�icative statistic.( p > 0,05) A crescut 

semni�icativ numărul subiecților tratați cu 

hipocolesterolemiante.(p < 0,05)

Ÿ Prevalența obezității nu s-a modi�icat. A 

existat o tendință de creștere a 

prevalenței diabetului zaharat,

valorilor medii ale glicemiei, dar fără 

semni�icație statistică. ( p > 0,05)

Ÿ Prevalența fumatului (fumător 

permanent) a rămas nemodi�icată ( p > 

0,05) S-a constatat o scădere a 

numărului de fumători ocazionali și o 

creștere semni�icativă a numărului de 

nefumători, ın̂ această categorie �iind 

incluși și foștii fumători, adică 

persoanele care au abandonat fumatul. 

(p < 0,05) “ (9)

Studiul	2.	

Al	doilea	studiu pe care ıl̂ prezentăm s-a desfășurat ın̂ Olanda, 

asupra e�icienței desfășurării programelor de

management și prevenție a riscului cardiovascular de către asistenții 

medicali din cadrul cabinetelor, ca ın̂locuitori

ai medicilor generaliști (7).

Ghidul	olandez	pentru	managementul	riscului	cardiovascular 

declară că sarcina foarte grea de management a

riscului cardiovascular care le revine medicilor de familie ar putea �i 

ım̂părțită cu asistenții medicali cu specializare ın̂altă.

I�n studiul efectuat ın̂ Olanda, 701 pacienții cu risc crescut au fost 

randomizați ın̂tr-un grup de management al riscului cardiovascular 

realizat de către medicul de familie sau de către un asistent medical 

de cabinet.” Aparent, asistenții medicali au putut obține schimbări 

mai mari ın̂ ceea ce privește factorii de risc, dar, după corectarea

factorilor perturbatori, singura schimbare care a rămas statistic 

semni�icativ mai importantă la grupul condus de asistentul medical 

a fost scăderea colesterolului total. I�n felul acesta, asistenții medicali 

ar putea, la fel de bine ca și medicii de familie sau poate mai bine, să 

ajute indivizii săși ım̂bunătățească factorii de risc cardiovasculari”. 

(7)

5.ANALIZA	DE	SITUAȚIE	LA	NIVELUL	REPUBLICII	MOLDOVA	ȘI	A	RAIONULUI	UNGHENI

Informații	principale	despre	contextul	

politic,	economic,	social	și	de	mediu	la	

nivelul	Republicii	Moldova.

Republica Moldova a devenit 

independentă ın̂ 1991, odată cu 

destrămarea Uniunii Sovietice. După 

prăbușirea Uniunii Sovietice, accesul 

economiei destul de mici a Republicii 

Moldova la piața de desfacere tradițională 

aın̂cetat brusc. 

Secesiunea efectivă a regiunii vorbitoare 

de limbă rusă Transnistria din Republica 

Moldova ın̂ anul 1992, ın̂ care era amplasată cea mai mare parte a 

industriei moldovenești, a slăbit și mai mult economia Republicii 

Moldova și a generat instabilitate politică. De la obținerea 

independenței, fosta republică sovietică, cândva prosperă, a căzut ın̂ 

declin și a devenit una dintre cele mai sărace țări din Europa. Țara a 

devenit republică parlamentară și s-a angajat ın̂tr-o reformă 

economică ambițioasă și tranziția spre economia de piață.

Deși creșterea economică a țării s-a ım̂bunătățit ın̂ anii 2000, iar ın̂  

2009, a fost una dintre cele mai mari creșteri economice din 

Regiunea Europeană, Republica Moldova ın̂că se confruntă cu 

probleme economice majore, care s-au ampli�icat ın̂ 2015, ın̂  urma 

unei fraude bancare de proporții care a afectat stabilitatea 
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economică și politică a țării, a sărăcit și a 

privat și mai mult populația de drepturi și 

a generat o criză �inanciară acută.

Cel mai recent Barometru al Opiniei 

Publice arată că doar 18% din populație 

este mulțumită de calitatea vieții, iar	73%	

are	venituri	care	abia	îi	permite	să	

acopere	sau	nu	acoperă	minimul	

necesar. Tranziția economică a provocat 

di�icultăți socio-economice mari pentru 

țară și ın̂răutățirea stării sănătății 

populației. Republica Moldova suportă o 

povară epidemiologică dublă deoarece 

ratele maladiilor comunicabile au crescut 

din momentul obținerii independenței, ın̂ 

timp ce maladiile netransmisibile, cum ar 

�i bolile cardiovasculare și cancerul, sunt, 

de asemenea, ın̂ creștere. 

Creșterea economică ulterioară a fost ın̂ 

favoarea persoanelor sărace și speranța de 

viață și-a recâștigat nivelul ın̂ registrat 

ın̂ainte de independență, dar este ın̂că 

relativ mic comparativ cu alte țări din

Regiunea Europeană, iar mortalitatea are o 

rată mai mare ın̂ rândul persoanelor apte 

de muncă.

Sărăcia și migrația aferentă a unor 

segmente largi de populație sunt temele 

centrale ale procesului de dezvoltare

ın̂ Republica Moldova.

Din cauza lipsei oportunităților de 

generare a veniturilor, peste	un	milion	de	

cetățeni	au	părăsit	Republica	Moldova

pentru a-și găsi un loc de muncă ın̂ 

străinătate, deseori lăsând ın̂ urma lor 

copii și vârstnici. Sumele trimise de

lucrătorii migranți constituie o sursă 

majoră de venit pentru gospodăriile din 

Republica Moldova, ajungând la 2,6 miliarde de dolari SUA ın̂ 2013 

și constituind peste 30% din PIB-ul țării ın̂ anul respectiv. Republica 

Moldova este printre primele 30 de țări din ın̂treaga lume cu 

emigrație sporită. Sărăcia, deși este ın̂ continuă scădere, a

ın̂registrat un nivel de 13% ın̂  2013.

Migrația	forței	de	muncă	afectează	serviciile	de	sănătate	pe	mai	

multe	planuri.	Plecarea medicilor din țară și ın̂tr-o măsură mai 

mică a asistentelor medicale afectează accesul la asistența medicală 

ın̂ Republica Moldova. I�n plus, migranții de muncă sunt grupul care 

bene�iciază cel mai puțin de asigurări de sănătate. I�n afara de 

aceasta, persoanele ın̂ vârstă și copiii lăsați ın̂ urmă de lucrătorii 

migranți, deseori se confruntă cu di�icultăți ın̂ accesarea

asistenței medicale disponibile ın̂  afara comunității lor. 

În	termeni	absoluți,	cheltuielile	totale	pentru	sănătate	în

Republica	Moldova	sunt	de	zece	ori	mai	mici	decât	media	

Uniunea	Europeană	(UE) și de două ori mai mici decât media 

Comunității Statelor Independente (CSI). Cu toate acestea, ın̂ 

condițiile ın̂  care cheltuielile pentru sănătate reprezintă 13% din 

totalul cheltuielilor publice și 5,7% din PIB, aceste cheltuieli sunt 

dintre cele mai mari față de UE și CSI, ın̂ termeni relativi.

Cheltuielile publice pentru sănătate au crescut semni�icativ ın̂ 

ultimii zece ani: de la PPC $89 pe cap de locuitor ın̂ 2004 la PPC 

$263 pe cap de locuitor ın̂ 2014, dar reprezintă doar mai puțin de 

jumătate din cheltuielile totale pentru sănătate și posibil se vor 

reduce ın̂ contextul constrângerilor bugetare actuale legate

de creșterea modestă a PIB-ului. 

Cheltuielile	farmaceutice	se	bazează	foarte	mult	pe	cheltuielile	

suportate	de	pacienți	din	mijloacele	proprii	pentru	asistența	

medicală	de	ambulator.	

O	proporție	de	aproximativ	15%	(conform	datelor	o�iciale	)	-	

25%	(conform	sondajelor	)	din	populație	rămâne	neasigurată 

și este mai probabil că aceștia sunt locuitorii din mediul rural care 

lucrează ın̂ agricultură, sectorul informal și lucrătorii migranți. 

Chiar și ın̂ cazul ın̂ care populația bene�iciază de asigurare de 

sănătate, accesul la asistență medicală se limitează la pachetul de 
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servicii de bază.

Actualmente bolile cardiovasculare sunt 

recunoscute unanim drept o provocare 

prioritară a sănătății publice a sec.

XXI atât la nivel global, cât și la cel 

național. Aceasta se argumentează prin 

deținerea locului de frunte ın̂ structura

mortalității și dizabilității generale, 

pierderea vădită a calității vieții și 

costurile ridicate.I�n consecință, prevenția 

și controlul bolilor cardiovasculare a 

devenit una din direcțiile de acțiune 

prioritară pentru strategiile globale și

naționale de combatere a bolilor 

netransmisibile elaborate pentru 

perioadele recente.

Bolile cardiovasculare au constituit 26,7% 

(15,2 milioane de decese) din numărul 

total de decese ( 56,9 milioane)

ın̂registrate global pentru anul 2016. 

Ponderea majoră a deceselor prin 

maladiile netransmisibile, la nivel global,

revine la patru maladii cronice: maladiile 

cardiovasculare (46,2%), cancerul 

(21,7%), bolile cronice respiratorii

(10,7%) și diabetul (4%), �iind denumite 

din acest motiv boli netransmisibile 

prioritare.

I�n Republica Moldova (2016) bolile 

netransmisibile ın̂ registrează o pondere de 

83,2% ın̂  structura generală a mortalității, 

după cum urmează: maladiile 

cardiovasculare (54,7%), tumorile maligne 

(16,1%), bolile sistemului digestiv (9,6%), 

bolile respiratorii cronice (1,9%) și 

diabetul (0,9%). 

Astfel, problema maladiilor cardiovasculare este actuală și ın̂ cazul 

Republicii Moldova, având o cotă de deces depășind constant 50% 

pentru ultimul deceniu și mai mult. I�n plus, ın̂ Republica Moldova 

ratele standardizate ale mortalității prin bolile aparatului circulator 

sunt de circa 4 ori mai ın̂alte comparativ cu ratele occidentale 

respective.

În	Republica	Moldova,	bolile	cardiovasculare	(BCV)	se	plasează	

constant	pe	primul	loc	printre	cauzele	de	deces	și	reprezintă	

circa	58%	din	totalul	deceselor	înregistrate	la	nivel	național.	

Astfel, pe parcursul anului 2019, ın̂  Republica Moldova, au decedat 

21.603 persoane din cauza afecțiunilor aparatului circulator.

I�n structura deceselor cauzate de bolile sistemului cardiovascular 

(circulator) predomină: cardiopatia ischemică (52,6%, 11365 

persoane), bolile cerebro-vasculare (24,3%, 5227 persoane), 

infarctul miocardic acut (8,7%,1885 persoane), cardiopatia 

hipertensivă (9,8%, 2126 persoane). 

Bolile cardiovasculare, inclusiv bolile de inimă și accidentul vascular 

cerebral (AVC), sunt principala cauză a morții din lume, care 

revendică 17,9 milioane de vieți ın̂ �iecare an.

Se estimează că până ın̂ anul 2030, această cifra va atinge 23 de 

milioane de decese.

(continuare ın̂ numărul 34)
14

www.oammr-iasi.ro



Info-nursing este editată sub egida Filialei Iași 

a Ordinului Asistenţilor Medicali Generaliști,

Moașelor și Asistenţilor Medicali din România. 

Copierea, multiplicarea și distribuirea revistei -

 integrală sau a articolelor publicate - 

fără acordul colectivului de redacţie 

sunt strict interzise. 

  

Filiala Iași

Strada Morilor, nr.22

Tel.: 0232 240 695/0756087294 

 

Interior departamente:

Secretariat - interior 11

Educaţie Medicală Continuă - interior 13

Reatestare profesională - interior 14

Informaţii juridice - 15

Fax:  0332802999.

e-mail: secretariat@oammr-iasi.ro

Conform Programului Naţional de EMC, “Pentru 

autor de articole cu teme de specialitate, 

publicate în revistele de specialitate ale 

OAMGMAMR și articole publicate pe site-urile 

filialelor OAMGMAMR se acordă 15 

credite/articol”.

Așteptăm lucrările membrilor filialei pe adresa 

secretariat@oammr-iasi.ro

Colectivul redacţional nu își asumă responsabilitatea 

pentru acurateţea informaţiilor,

respectarea condiţiilor legale privind drepturile de 

autor (text și fotografii), acordul 

pentru publicarea fotografiilor atașate în cazul 

articolelor profesionale transmise de membrii 

organizaţiei.



www.oammr-iasi.ro

www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi

ISSN 2360 - 2139
ISSN - L 2360 - 2139


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

