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Introducere 

 

Materialele educaționale pentru cursul de formare "Industria 4.0 în domeniul sănătății" sunt 

prezentate în această broșură ca parte a cursului internațional de învățare mixtă "Industria 4.0 în 

domeniul sănătății". Aceste materiale constituie cel de-al doilea pilon al cursului de învățare mixtă, 

primul pilon fiind reprezentat de materialele online  care completează cursul. Cursul online 

”Industria 4.0 în asistența medicală” poate fi găsit aici: 

https://sites.google.com/view/hi40/results/lms în limbile engleză, lituaniană, poloneză, română, 

spaniolă. 

Formarea se adresează în principal profesorilor, formatorilor, mentorilor VET și organizațiilor care 

furnizează VET, studenților/cursanților VET, personalului din domeniul sănătății, pentru a le oferi 

cunoștințele, abilitățile și competențele necesare cu scopul unei mai bune pregătiri în rândul grupului 

țintă. 

Broșura conține materialele educaționale organizate în 10 module. Fiecare modul a fost elaborat de 

unul dintre partenerii proiectului și este rezumat într-un tabel care prezintă principalele informații 

necesare pentru desfășurarea cursului și modul de utilizare a materialelor didactice.  

 Modul de instruire Număr de ore 
Modul I Introducere în Industria 4.0 1h 30 min 
Modul II Conceptele și tehnologiile Industriei 4.0 relevante pentru 

sectorul sănătății 
1h 30 min 

Modul III Internetul lucrurilor pentru aplicațiile medicale 1h 30 min 
Modul IV Imprimarea 3D în aplicațiile medicale 1h 30 min 
Modul V Simularea 3D în aplicațiile medicale 1h 30 min 
Modul VI Robotica pentru aplicațiile medicale 1h 30 min 
Modul VII Realitatea virtuală și realitatea augmentată pentru aplicațiile 

medicale 
1h 30 min 

Modul VIII Impactul Industriei 4.0 asupra locurilor de muncă din 
sectorul sănătății 

1h 30 min 

Modul IX Trenduri de folosire a Industriei 4.0 în aplicațiile medicale 1h 30 min 
Modul X Securitatea datelor și sistemelor pentru aplicațiile medicale 1h 30 min 

 

La sfârșitul fiecărui modul, participanții sunt invitați să completeze chestionarul și au ocazia de a 

oferi feedback cu privire la experiența lor în legătură cu modulele individuale pe care le-au urmat. 

Cursul este conceput pentru 2 zile de activitate intensivă, dar poate fi desfășurat și într-un interval 

de timp mai mare.  
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Modul I. Introducere în Industria 4.0 

 

OBIECTIV 
GENERAL: 
 

Obiectivul general al acestor activități este de a furniza cunoștințe de bază despre 
Industria 4.0, ce reprezintă această industrie, care a fost evoluția sa, cum se face 
recunoașterea tipurilor de tehnologii ce-i sunt asociate și care sunt beneficiile lor, 
precum și implementarea lor în lumea reală. 

REZULTATELE 
ÎNVĂȚĂRII 
(general): 
 
 
 

La sfârșitul modulului, participanții vor fi capabili să:  
o Explice conceptul de Industrie 4.0 și obiectivele ei 
o Descrie istoria dezvoltării revoluțiilor industriale 
o Enumere și să compare beneficiile tehnologiilor Industriei 4.0 
o Analizeze provocările în implementarea Industriei 4.0 

METODE: Jocuri, activități interactive, brainstorming, discuții dirijate 
 

DURATĂ: 
 

90 minute 

RESURSE 
NECESARE: 
 

Tablă albă, computer, retroproiector, telefoane mobile, laptopuri, Menimeter, 
Edpuzzle, Kahoot, Flashcards,  
 

SCENARIU 
PENTRU 
TRAINING FAȚĂ 
ÎN FAȚĂ: 
 
 

Secțiunea 1 (15 minute) 
Formatorul le cere participanților să se conecteze,  folosind telefonul mobil,  la 
pagina web https://www.menti.com/ și le va da un cod de acces. 

 
Pe ecran va apărea următoarea întrebare: Care sunt cuvintele pe care le asociați cu 
Industria 4.0? În acest moment, fiecare cursant poate introduce până la 3 cuvinte 
care îi vin în minte legate de tema propusă. Cuvintele apar pe tablă și, pe măsură ce 
sunt repetate, literele lor se măresc. Este o modalitate vizuală de brainstorming. 
În urma brainstormingului, formatorul scrie definiția Industriei 4.0 în partea de sus 
a tablei albe. Această definiție trebuie să fie simplă. 
De exemplu: tendința de automatizare și schimb de date în tehnologiile și procesele 
de producție, care include sistemele ciber-fizice (CPS), IoT - internetul industrial al 
lucrurilor, cloud computing, informatica cognitivă și inteligența artificială.  
În continuare, cursanții primesc o foaie pe care se află un exercițiu de corelare a 
conceptelor. Vedeți activitatea în acest link. 
Urmăriți videoclipul:  https://edpuzzle.com/media/620bc40fc0e36d43051247    
and  și răspundeți la întrebări.  
 

Scenariu pentru 
o cronologie  
și un rebus 
 
 

Secțiunea 2: (25-30’)  
1. Cursanții trebuie să creeze o cronologie a istoriei revoluției industriale 

pentru a-și consolida cunoștințele despre cele 4 tipuri de revoluții. În 
prealabil, ei trebuie să completeze un tabel care să-i ajute să-și ordoneze 
ideile 

2. De asemenea, aceștia își pot completa învățarea prin realizarea unui rebus 
cu termeni legați de revoluția industrială. 

https://docs.google.com/document/d/1xFeCLr9dpKj_ePDtyZNq3xFfGHUdPve4fGap0tz4YnY/edit?usp=sharing
https://edpuzzle.com/media/620bc40fc0e36d43051247%20%20%20%20and
https://edpuzzle.com/media/620bc40fc0e36d43051247%20%20%20%20and
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Vezi activitățile pe acest link EVOLUȚIE ISTORICĂ 
 

Scenariu pentru 
”găsește-ți 
perechea!” și 
kahoot 
 
 

   Secțiunea 3: (25-30’) 
1. Vor fi dezvoltate două activități ce implică jocuri pentru a sublinia beneficiile 

fiecărei tehnologii a Industriei 4.0. După o scurtă explicație a beneficiilor 
tehnologiilor Industriei 4.0, formatorul va ruga cursanții să participe la două 
activități diferite.  

2. Prima activitate, denumită “găsește-ți perechea!”,  urmărește să încurajeze 
interrelaționarea, comunicarea și interacțiunea între cursanți. Ei vor dobândi  
și o mai bună cunoaștere a beneficiilor tehnologiilor din industrie. Grupul va 
fi împărțit în echipe. Formatorul va da unei echipe un set de cartonașe 
colorate cu tehnologia industrială descrisă. Cealaltă echipă va avea un alt set 
de cartonașe colorate cu beneficiile descrise pentru fiecare dintre tehnologii. 
Acestea vor fi distribuite aleatoriu și fiecare cursant va trebui să găsească unul 
sau mai multe beneficii pentru fiecare dintre tehnologiile descrise. 

3. Pentru a consolida procesul de învățare, formatorul va propune apoi un joc. 
Jocul Kahoot  este un fel de CHESTIONAR  în care fiecare cursant, cu propriile 
dispozitive electronice/internet (tabletă sau telefon), trebuie să răspundă la 
un test de tip întrebări închise și cu răspunsuri multiple.  Formatorul le va 
cere participanților să-și folosească telefonul mobil și să se conecteze la  
https://play.kahoot.it/v2/?CHESTIONARId=4e7165f6-f9be-4e9f-9edb-
15965c509229   apoi le va da un cod de acces după ce vor selecta "modul 
clasic". 

Ei vor trebui să răspundă la întrebările/comentariile care vor fi însoțite de o imagine 
a tehnologiilor industriale enumerate.  
 

Scenariu pentru 
a clasifica 
beneficiile și a 
găsi argumentele 
Pro și Contra ale 
Industriei 4.0 
 
 

        Secțiunea 4: (20’) 
1. În această parte au fost create două activități în Wordwall pentru a 

consolida diferite concepte: 

 
2. Prima activitate a fost concepută astfel încât cursanții să poată clasifica 

diferitele beneficii ale fiecărei provocări. 
3. Aceștia vor trebui să scaneze codul QR de mai jos, cu ajutorul telefonului lor 

mobil: 

 
Vor trebui apoi să plaseze fiecare beneficiu lângă provocarea respectivă. 
 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1ZtX_SMUD7ahs2CtAHs3DaPhvR0Bg5LuvgnfkwmfarRg/edit
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=4e7165f6-f9be-4e9f-9edb-15965c509229
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=4e7165f6-f9be-4e9f-9edb-15965c509229
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1. Scurtă introducere în curriculum: obiective și rezultate preconizate ale învățării 

Scopul acestui modul este de a:  

• Oferi cunoștințe de bază despre Industria 4.0 

• Face cunoscută evoluția Revoluțiilor Industriale  

• Vă ajuta să recunoașteți de tip de tehnologii sunt aferente Industriei 4.0.  

• Vă prezenta beneficiile Industriei 4.0 

• Vă face să cunoașteți modul de implementare a Industriei 4.0 în lumea reală.  

După terminarea modulului, cursanții vor fi capabili să:  

• Explice conceptul, principiile și obiectivele Industriei 4.0 

• Descrie istoria Revoluțiilor Industriale  

• Enumere și să compare toate tehnologiile legate de Industria 4.0 

• Enumere și să compare beneficiile Industriei 4.0 

• Analizeze provocările legate de punerea în aplicare a Industriei 4.0. 

 

4. A doua activitate e mai dinamică: este o urmărire în labirint. În această 
activitate, cursanții vor urma aceeași procedură ca și înainte: 

 
Odată ajunși acolo, vor trebui să caute argumentele pro și contra ale implementării 
industriei, având grijă să nu facă greșeli și să nu fie mâncați de fantomă. 
 

RECOMANDĂRI 
ȘI RISCURI 
 

o Asigurați-vă că accesul la activitate este disponibil pentru toți participanții. 
o Cereți în prealabil cursanților să-și aducă dispozitivele mobile (smartphone-uri, 

tablete...).  
o Cereți cursanților să descarce un cititor QR. 
 

EVALUAREA 
MODULULUI: 
 

Un scurt chestionar de evaluare (CHESTIONAR) va fi utilizat pentru a evalua 
cunoștințele dobândite de participanți în cadrul modulului.  
 

CONȚINUT ȘI 
NOTE DE CURS 

Citiți în prealabil PWP 
Urmăriți videoclipurile în avans 
 

REFERINȚE https://edpuzzle.com/ 
https://www.mentimeter.com/ 
https://wordwall.net/ 

https://edpuzzle.com/
https://www.mentimeter.com/
https://wordwall.net/
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Secțiunea 1 

Înainte de activitate:  

Formatorul a pregătit Mentimeter (https://www.mentimeter.com/) sau orice alt instrument virtual 

pentru brainstorming: https://miro.com/online-brainstorm-tool/, 

https://tallyfy.com/brainstorming-tools/ și va lansa următoarea întrebare:  Ce cuvinte asociați cu 

Industria 4.0? 

Formatorul trebuie să selecteze opțiunea de până la trei cuvinte pentru fiecare cursant.  

În timpul activității:  Formatorul le cere participanților să-și folosească telefonul mobil și să se 

conecteze la această pagină web: https://www.menti.com/ și le va da un cod de acces. 

Pe ecran va apărea următoarea întrebare: Care sunt cuvintele pe care le asociați cu Industria 4.0? În 

acest moment, fiecare cursant poate introduce până la 3 cuvinte care îi vin în minte legate de tema 

propusă. Cuvintele apar pe tablă și, pe măsură ce sunt repetate, literele lor se măresc. Este o 

modalitate vizuală de brainstorming. (în cazul în care formatorii folosesc Mentimeter).  

Răspunsuri posibile: tehnologie, inteligență artificială, avans, viitor, mașini, recunoaștere vocală, 

automatizare, roboți, senzori, digital, big data, calculatoare, dispozitive, telefoane mobile, telefoane 

inteligente, ceasuri inteligente, inovație, cloud computing, internet, rețele, competențe, IT, 

transformare, lanț de aprovizionare, IoT (Internetul lucrurilor), transformare, date...  

În urma brainstormingului, formatorul scrie definiția Industriei 4.0 în partea de sus a tablei albe. 

Această definiție trebuie să fie simplă. 

Acces la diferite definiții ale Industriei 4.0:  

A patra revoluție industrială este un mod de a descrie estomparea granițelor dintre lumea fizică, 

digitală și biologică. Este o fuziune a progreselor din domeniul inteligenței artificiale (AI), roboticii, 

internetului obiectelor (IoT), imprimării 3D, ingineriei genetice, calculului cuantic și altor tehnologii. 

Este forța colectivă care stă la baza multor produse și servicii care devin rapid indispensabile vieții 

moderne. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Industria 4.0 reprezintă transformarea digitală a proceselor de fabricație/producție, a 

industriilor conexe și a proceselor de creare a valorii adăugate 

Industria 4.0 se caracterizează prin creșterea automatizării și prin utilizarea de mașini și fabrici 

inteligente, iar datele ajută la producerea de bunuri mai eficient și mai productiv pe tot lanțul valoric. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.mentimeter.com/
https://miro.com/online-brainstorm-tool/
https://tallyfy.com/brainstorming-tools/
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Industria 4.0 se referă la o nouă fază a revoluției industriale care se concentrează în mare măsură pe 

interconectivitate, automatizare, învățare automată și date în timp real. Industria 4.0, care înglobează 

IoT și fabricarea inteligentă, îmbină producția și operațiunile fizice cu tehnologia digitală inteligentă, 

învățarea automată și big data pentru a crea un ecosistem mai holistic și mai bine conectat pentru 

companiile care se concentrează pe producție și managementul lanțului de aprovizionare.  

Bibliografie web:  
https://www.techtarget.com/searcherp/definition/Industry-40 
https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/ 
https://www.ibm.com/topics/industry-4-0 
https://www.epicor.com/en/blog/learn/what-is-industry-4-0/ 
 

Lectură  

Ceea ce definește Industria 4.0 este fuziunea tehnologiilor pentru a economisi timp, a permite luarea 
anumitor decizii și a reduce erorile. Unele dintre caracteristicile sale sunt:  

1. Descentralizare 
În Industria 4.0, descentralizarea înseamnă că mașinile nu depind de intervenția umană pentru a 
funcționa. Sistemele fizice au senzori conectați la o rețea, capabili să ia decizii automate pe baza 
datelor de performanță. 
 
2.  Interoperabilitate  
Un termen mai recent, legat de sistemele tehnologice. Este definit ca fiind "capacitatea unui sistem 
de a funcționa cu sau de a utiliza părțile de echipament ale unui alt sistem". Un exemplu simplu: 
fiecare browser web poate funcționa cu fiecare pagină web deoarece ambele utilizează standarde 
deschise pentru a permite accesul tuturor.  
 
3. Virtualizare 
Acțiunea de a crea o versiune virtuală a unui lucru, mai degrabă decât o versiune fizică.  
 
4. Răspuns în timp real  
Colectarea și analiza datelor în timp real oferă rezultate imediate pentru răspunsuri mai rapide la 
probleme și chiar întreținere predictivă. 
 
5. Modularitate 
Permite modificarea imediată a oricărei activități de pe linia de producție. Prin conectarea și 
deconectarea diferitelor module, companiile pot fabrica produse unice în succesiune, fără a 
reconfigura întreaga linie de asamblare. 
 
Adaptat după https://stefanini.com/en/trends/news/industry-4-a-complete-guide  
 

 

 

https://www.techtarget.com/searcherp/definition/Industry-40
https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/
https://www.ibm.com/topics/industry-4-0
https://www.epicor.com/en/blog/learn/what-is-industry-4-0/
https://stefanini.com/en/trends/news/industry-4-a-complete-guide
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În urma lecturii anterioare, completați următorul exercițiu. Potriviți conceptele cu o parte din 

definiția lor. 

1. Virtualizare a. conectarea și deconectarea diferitelor module   
2. Interoperabilitate b. versiuni virtuale în loc de versiuni fizice   
3. Descentralizare c. rezultat imediat, răspunsuri mai rapide 
4. Răspuns în timp real d. fără dependență umană 
5. Modularitate E. funcționare cu sau utilizare a părților unui alt sistem 
Răspunsuri: 1b, 2e, 3d, 4c, 5a 

 

Video despre Industria 4.0 

https://www.youtube.com/watch?v=b9mJrzdlfR8 

Transcrierea videoclipului: Ce este Industria 4.0? Ce înseamnă ea pentru dumneavoastră? 

Tehnologia determină schimbări în toate domeniile societății. Nu numai că o folosim din ce în ce mai 

mult și ne bazăm pe ea în viața personală, dar și locurile de muncă evoluează în mod digital, tot mai 

multe procese fiind realizate cu ajutorul tehnologiei. 

Această schimbare este cunoscută sub numele de a patra Revoluție Industrială sau Industria 4.0. În 

Industria 4.0, multe dintre sarcinile efectuate manual vor fi automatizate. Cu ajutorul colectării și 

analizei datelor în timp real, a inteligenței artificiale și a capacității tuturor componentelor unei linii 

de producție de a comunica între ele, producția poate fi cu adevărat eficientă și personalizată în 

funcție de nevoile clienților. 

Dar ce înseamnă asta pentru noi? 

Odată cu creșterea automatizării, vom dispune de mai mult timp pentru a ne concentra pe sarcini mai 

complexe. Vom avea nevoie de o forță de muncă capabilă să construiască, să programeze și să 

dezvolte aceste tehnologii. Dar și de a ne asigura că le aplicăm în viața noastră într-un mod etic. 

Există abilități pe care le putem oferi și pe care tehnologia nu le poate înlocui. Atingerea umană va fi 

extrem de importantă pentru a asigura o comunicare eficientă, rezolvarea problemelor și sprijinirea 

managementului schimbării în acest mediu digital. 

De asemenea, va exista o nevoie mai mare de colaborare între discipline și astfel pot lua naștere 

inovații. 

Viitoarea piață a locurilor de muncă va căuta absolvenți cu o minte deschisă pentru a explora 

posibilitățile necunoscute ale viitorului. Cu toții va trebui să ne dezvoltăm competențele pentru a ne 

adapta la acest mediu în continuă schimbare. 

Ce veți face pentru a vă asigura că sunteți pregătiți și că aveți competențele potrivite pentru a putea 

face față provocărilor celei de-a patra Revoluții Industriale? 

https://www.youtube.com/watch?v=b9mJrzdlfR8
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Organizați o dezbatere: Alegeți exemple de procese care pot fi automatizate și realizate de mașini. 

Apoi gândiți-vă la alte sarcini care pot fi îndeplinite doar de oameni.  

Secțiunea 2 

Cunoștințe anterioare 

Lectură  

• Prima Revoluție Industrială 

Prima Revoluție Industrială a început în secolul al XVIII-lea prin inventarea, utilizarea motorului cu 

aburi și mecanizarea producției. Volumul de fire textile produs cu roți de tors simple a fost mărit de 

8 ori în același interval de timp cu ajutorul variantei mecanizate. Puterea aburului era deja cunoscută 

și folosirea ei în scopuri industriale a dus la creșterea productivității umane. În locul războaielor de 

țesut acționate manual de muncitori se puteau folosi motoare cu aburi pentru acționare. Alte 

progrese, ca de exemplu vaporul cu aburi sau (aproximativ 100 de ani mai târziu) locomotiva cu 

aburi, au adus schimbări masive deoarece oamenii și bunurile puteau să se deplaseze pe distanțe 

mari în mai puțin timp. 

• A doua Revoluție Industrială 

A doua Revoluție Industrială a început în secolul al XIX-lea, odată cu descoperirea electricității și a 

producției pe liniile de asamblare. Henry Ford (1863-1947) a preluat ideea producției în masă de la 

un abator din Chicago: porcii atârnau de benzi transportoare și fiecare măcelar realiza doar o parte 

din procesul de tranșare a animalului. Henry Ford a preluat aceste principii și le-a implementat în 

producția de automobile. În timp ce înainte o singură stație asambla un întreg automobil, acum 

vehiculele erau produse în etape parțiale pe banda transportoare - semnificativ mai rapid și la costuri 

mai mici. 

• A treia Revoluție Industrială 

A treia revoluție industrială a început în anii '70 ai secolului XX prin automatizarea parțială cu 

ajutorul comenzilor programabile și al computerelor. De la introducerea acestor tehnologii s-a 

parcurs o cale lungă, iar acum este posibilă automatizarea un întreg proces de producție – se 

desfășoară fără intervenție umană. Exemplu: roboții care execută secvențe programate fără 

intervenția omului. 

• A patra Revoluție Industrială 

În prezent are loc implementarea celei de-a patra Revoluții Industriale. Aceasta se caracterizează prin 

aplicarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în industrie și este cunoscută și sub numele de 

"Industria 4.0". Se dezvoltă pe baza progreselor aduse cu sine de cea de-a treia Revoluție Industrială. 

Sistemele de producție care dispun deja de tehnologie informațională sunt extinse printr-o conexiune 

la rețea și dispun de o dublură digitală pe internet. Acestea permit comunicarea cu alte unități și 
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generarea de informații despre ele însele. Acesta este următorul pas în automatizarea producției. 

Interconectarea în rețea a tuturor sistemelor conduce la "sisteme de producție cyber-fizice" și, prin 

urmare, la fabrici inteligente, în care sistemele de producție, componentele și oamenii comunică prin 

intermediul unei rețele, iar producția este aproape autonomă. 

 

Activități 

Cursanții trebuie să creeze o cronologie a istoriei revoluțiilor industriale pentru a-și consolida 

cunoștințele despre ele. În prealabil, trebuie să completeze un tabel care să-i ajute să-și ordoneze 

ideile. 

De asemenea, cursanții își pot completa învățarea prin realizarea unui rebus cu termeni legați de 

revoluția industrială. 

Material suplimentar: https://www.youtube.com/watch?v=RPC7yo99Nxs 

Secțiunea 3 

Tehnologii aferente Industriei 4.0  

1 Internetul industrial al obiectelor (IIoT) 

IIoT reprezintă interconectivitatea și colaborarea datelor, a mașinilor și a oamenilor în domeniul 

producției. În esență, este vorba de IoT – senzori, mașini și date, toate conectate și interfațate perfect 

– aplicat în producție. Fiecare aspect al operațiunii de producție poate fi conectat la IIoT, iar datele 

pe care le generează pot fi valorificate pentru optimizarea eficienței în întreaga operațiune de 

producție. 

2 Automatizare 

Scopul final al unei fabrici inteligente este acela de a maximiza eficiența și, prin urmare, de a maximiza 

profiturile. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie adoptată automatizarea în unele sau în toate 

https://www.youtube.com/watch?v=RPC7yo99Nxs
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procesele de fabricație. Automatizarea, prin robotică sau inteligență artificială, este posibilă datorită 

interconectivității și comunicării.  

3 Inteligența Artificială (IA) 

Inteligența artificială și subansamblul său de învățare automată sunt practic o cerință pentru o 

fabrică inteligentă adaptată la Industria 4.0. Întreaga premisă din jurul acestei noi revoluții 

industriale este de a elimina procesarea manuală, iar IA este principalul instrument. IA poate utiliza 

datele generate de o fabrică inteligentă pentru a optimiza utilajele, a reprograma fluxurile de lucru și 

a identifica îmbunătățirile generale care pot fi aduse pentru a crește eficiența și, în cele din urmă, 

veniturile. 

4 Big Data & Analitics 

Deoarece fiecare funcție a operațiunii de producție este monitorizată și generează date, există 

cantități uriașe de date (big data) care trebuiesc analizate. Sistemele de analiză big data pot utiliza 

tehnologiile de învățare automată și de inteligență artificială pentru a procesa rapid datele și a oferi 

factorilor de decizie informațiile de care au nevoie pentru a aduce îmbunătățiri în întreaga operațiune 

de producție. 

5 Cloud-ul 

Producătorii nu au sau nu doresc să folosească spațiul necesar pentru a stoca fizic volumele mari de 

date create în cadrul operațiunilor din Industria 4.0. De aceea, stocarea în cloud e o necesitate și un 

element cheie într-o fabrică inteligentă. Utilizarea cloud-ului permite și partajarea datelor, cu o viteză 

foarte mare, în întreaga companie. Stocarea în cloud face posibil, de asemenea, accesul de la distanță 

și monitorizarea tuturor datelor și a sistemelor de operare a mașinilor, oferind o mare vizibilitate 

asupra operațiunilor și eficienței. 

6 Securitate cibernetică  

Deoarece fiecare aspect din cadrul operațiunilor de producție este conectat și digitalizat în Industria 

4.0, există o nevoie suplimentară de securitate cibernetică robustă. Utilajele de fabricație, sistemele 

informatice, analiza datelor, cloud-ul și orice alt sistem conectat prin IoT trebuie protejate. 

7 Simulări 

Capacitatea de a prognoza rezultatele este una dintre cele mai mari schimbări în cadrul Industriei 

4.0. Înainte de digitalizarea fabricii, schimbarea unei linii de produse, optimizarea vitezei și a 

producției erau de cele mai multe ori presupuse și întotdeauna imperfecte. Cu modelele avansate de 

simulare actuale, bazate pe datele IoT și inteligența artificială, operațiunile de producție pot optimiza 

utilajele pentru următoarea serie de produse, economisind astfel timp și bani. 

Beneficii ale Industriei 4.0 
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• Productivitate îmbunătățită 

• Eficiență sporită 

• Creșterea schimbului de cunoștințe și a lucrului în colaborare 

• Flexibilitate  

• Facilitarea conformității 

• Experiență mai bună pentru clienți 

• Reducere a costurilor  

 

Vor avea loc două activități de tip joc pentru a sublinia beneficiile fiecărei tehnologii aparținând 

Industriei 4.0. După o scurtă explicație a beneficiilor tehnologiilor Industriei 4.0, formatorul îi va ruga 

pe cursanți să participe la două activități diferite.  

Prima activitate, numită "Găsește-ți perechea!", are ca scop promovarea interrelațiilor, a comunicării, 

a interacțiunii între cursanți. Aceștia vor dobândi și o mai bună cunoaștere a beneficiilor tehnologiilor 

din industrie. Grupul va fi împărțiti în echipe. Formatorul va da unei echipe un set de cartonașe 

colorate cu tehnologia industrială descrisă. Cealaltă echipă va avea un alt set de cartonașe colorate 

cu beneficiile descrise pentru fiecare dintre tehnologii. Acestea vor fi distribuite aleatoriu și fiecare 

cursant va trebui să găsească unul sau mai multe beneficii pentru fiecare dintre tehnologiile descrise. 

Pentru a consolida procesul de învățare, formatorul va propune un joc. Jocul Kahoot este un fel de 

CHESTIONAR în care fiecare cursant, utilizând propriile dispozitive electronice/internet (tabletă sau 

telefon), trebuie să răspundă la un test cu întrebări de tip închis și cu alegere multiplă. Formatorul le 

va cere participanților să își folosească telefonul mobil și să se conecteze la următoarea pagină web: 

https://play.kahoot.it/v2/?CHESTIONARId=4e7165f6-f9be-4e9f-9edb-15965c509229 și le va da un 

cod de acces după ce vor selecta "modul clasic". 

Cursanții vor trebui să răspundă la întrebările/comentariile care vor fi însoțite de o imagine a 

tehnologiilor enumerate. 

Secțiunea 4  

Tehnologiile Industriei 4.0 evoluează rapid, ajutând întreprinderile să devină "inteligente" și mai 
eficiente. Pentru a rămâne competitive, companiile ar trebui să caute să adopte - sau cel puțin să 
recunoască - aceste schimbări. 

Utilizarea instrumentelor de transformare digitală nu este întotdeauna simplă. Adoptarea Industriei 
4.0 poate prezenta anumite provocări și riscuri pentru multe companii. 

Bariere în calea transformării digitale 

Potrivit unor cercetări recente, sunt cinci bariere comune în calea transformării digitale și ele includ: 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=4e7165f6-f9be-4e9f-9edb-15965c509229
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• lipsa competențelor sau a talentelor pentru gestionarea structurilor complexe ale Industriei 

4.0 

• preocupări privind securitatea cibernetică 

• alte priorități în ceea ce privește cheltuielile de capital 

• lipsa unei infrastructuri digitale adecvate 

• lipsa de cunoștințe despre digitalizare și despre modul în care aceasta poate ajuta 

întreprinderea 

 

Lipsa competențelor 

Accesul la competențe este adesea menționat ca fiind cea mai mare barieră în calea transformării 
digitale. Cei care adoptă folosirea tehnologiilor raportează dificultăți în găsirea, formarea și 
recalificarea personalului, în special în ceea ce privește interfața cu utilizatorul, analiza datelor și 
dezvoltarea de software. De asemenea, uneori apar probleme în ceea ce privește accesibilitatea 
tehnologiei, oamenii nefiind dispuși - sau considerând că este prea dificil - să utilizeze noile 
instrumente și aplicații digitale. Dacă acest lucru reprezintă o preocupare în cadrul afacerii 
dumneavoastră, poate fi utilă efectuarea unei analize a nevoilor de formare pentru a determina tipul 
instruirii de care ar putea avea nevoie personalul dumneavoastră.  

Securitatea IT și a datelor 

Securitatea IT poate prezenta riscuri substanțiale în cadrul Industriei 4.0. Integrarea online a 
proceselor, a sistemelor și a persoanelor poate da naștere la breșe de securitate și la scurgeri de date. 
Țineți cont de faptul că securitatea IT nu se limitează la atacurile cibernetice. Alte amenințări 
importante includ configurații greșite ale rețelei, comenzi eronate și defecțiuni ale software-ului sau 
ale dispozitivelor care pot perturba potențial operațiunile de afaceri și producția. Infrastructura IT 
va trebui, de asemenea, să fie la înălțimea sarcinii de a face față conectivității suplimentare necesare 
pentru transformarea digitală a companiei dvs. 

Noi modele de afaceri 

Un alt obstacol comun cu care se confruntă întreprinderile care adoptă Industria 4.0 este lipsa de 
acord intern cu privire la strategiile pe care trebuie să le urmeze. Odată cu apariția tehnologiilor 
digitale, iau naștere noi modele de afaceri ce necesită ca întreprinderile să regândească modul în care 
își desfășoară activitatea. În lipsa unui consens asupra strategiei de afaceri sau a oamenilor potriviți, 
poate fi dificil să se depășească aceste provocări interne. 

Schimbarea culturală 

Gestionarea schimbării culturale este o parte vitală a succesului Industriei 4.0, dar și un potențial 
obstacol dacă nu este bine executată. Dacă lucrătorii dvs. nu sunt pregătiți pentru schimbări, pot fi 
reticenți, rezistenți sau incapabili să se adapteze. Pregătirea pentru schimbarea tehnologică și 
obținerea acceptării lor sunt esențiale pentru succesul proiectului dvs. digital. Conducerea poate juca 
un rol important în realizarea schimbării culturale necesare pentru transformarea digitală.  
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Investiții de capital  

În funcție de ceea ce doriți să schimbați, adoptarea Industriei 4.0 implică uneori costuri inițiale 
ridicate. Cu toate acestea, nu este întotdeauna necesară o investiție mare pentru a transforma 
afacerea. Puteți gândi la scară mare, dar începeți cu ceva mic. Începeți cu o soluție simplă, de exemplu 
o secțiune inteligentă de iluminat, și vedeți cum funcționează. Nu este nevoie să faceți o investiție 
uriașă pentru a face un pas înainte semnificativ. 
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CHESTIONAR 

 

Întrebarea 1: 
Care dintre următoarele concepte nu reprezintă o caracteristică a Industriei 4.0: 

a) Lucruri făcute manual  
b) Modularitatea 
c) Descentralizarea 

  
Întrebarea 2: 
În timpul cărei revoluții industriale a fost inventat motorul cu aburi? 

a) Prima revoluție industrială 
b) A doua revoluție industrială 
c) A treia revoluție industrială  

  
Întrebarea 3: 
Învățarea automată cărei tehnologii 4.0 îi aparține?  

a) Securitate cibernetică 
b) Automatizare 
c) Inteligență artificială 

 
Întrebarea 4: 
De ce devine IA tot mai populară în domeniul sănătății? 

a) Roboții înlocuiesc medicii și asistenții medicali 
b) Programele de inteligență artificială pot efectua analize mult mai eficiente decât 

oamenii 
c) Programele de inteligență artificială fac cercetare medicală 

 
Întrebarea 5: 
Dacă lucrătorii nu sunt pregătiți pentru tehnologiile 4.0...  

a) Este un avantaj 
b) Este un risc/o provocare 
c) Nu contează 
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Modul II. Conceptele și tehnologiile Industriei 4.0 relevante pentru sectorul sănătății 

 

OBIECTIV 
GENERAL: 
 

Scopul principal al acestui modul este prezentarea domeniilor variate în care tehnologia 
Industriei 4.0 este utilizată în sectorul medical. 

REZULTATELE 
ÎNVĂȚĂRII 
(general): 
 
 
 

La sfârșitul modulului, participanții vor fi capabili să:  
o Aibă o bună înțelegere a conceptului de Sănătate 4.0 
o Înțeleagă ce abilități și competențe digitale le sunt necesare profesioniștilor din 

domeniul sănătății 
o Diferențieze și să înțeleagă tehnologiile și conceptele care alcătuiesc Sănătate 4.0 
o Înțeleagă diferite terminologii din Industria 4.0 

Nivelul de înțelegere va fi măsurat prin utilizarea unui set de întrebări la finalul 
modulului, precum și din rezultatele discuțiilor de grup. 

  
METODE: o Față în față: Prezentare Power Point, prelegere, videoclipuri, discuții în grup 

o Online: Prezentare Power Point, prelegere (online), videoclipuri, discuții în grup 
(utilizând instrumente precum camerele de ședință Zoom) 

DURATĂ: 90 minute 

RESURSE 
NECESARE: 
 

o Laptop (pentru prezentator), monitor/proiector, tablă albă și markere, 
prezentare - Conceptele și tehnologiile Industriei 4.0 relevante pentru sectorul 
sănătății, conexiune la internet pentru videoclipuri online 

• Pentru online (resurse suplimentare): fiecare participant trebuie să aibă un 
laptop/PC/tabletă împreună cu o conexiune la internet 

 
SCENARIU 
PENTRU  
TRAINING FAȚĂ 
ÎN FAȚĂ: 

Secțiunea 1 (15 minute) Introducere 
• Activitatea 1: Formatorul le cere participanților (aceștia pot fi împărțiți în 

grupuri mici) să se gândească  ce tehnologii ale Industriei 4.0 pot fi aplicate în 
sectorul sănătății. 

o Pentru lecțiile online, cursanții pot fi, de asemenea, împărțiți în grupuri 
folosind instrumente precum camerele de întâlnire Zoom 

o După 5 minute de discuții, fiecare grup este rugat să prezinte celorlalți 
participanți lista întocmită 

• Activitatea 2: Formatorul va explica apoi relevanța acestor terminologii în ceea 
ce privește Industria 4.0 și asistența medicală (același lucru pentru online) 

Activitatea 3: Cursanților li se arată apoi un videoclip care prezintă câteva tehnologii 
aparținând Industriei 4.0 în domeniul sănătății (video 1) (același lucru pentru online).  
 
Secțiunea 2: Competențe necesare (15 minute) 

• Activitatea 1: Formatorul le cere participanților (aceștia pot fi împărțiți în 
grupuri mici) să facă o listă cu competențele digitale necesare tehnologiilor 
Industriei 4.0. (5 minute) Pentru lecțiile online, cursanții pot fi, de asemenea, 
împărțiți în grupuri, utilizând instrumente precum sălile de ședință Zoom 
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• Activitatea 2: Formatorul explică apoi competențele digitale necesare diferitelor 
categorii de personal din sectorul sănătății, cum ar fi asistentele medicale, 
medicii, persoanele din domeniul IT etc. (5 minute) (același lucru pentru online) 

• Activitatea 3: Urmărirea videoclipul Tehnologia digitală și sănătatea (videoclipul 
2) (același lucru pentru online) 

 
Secțiunea 3: Tehnologii emergente în domeniul sănătății (30 minute) 

• Activitatea 1:  Formatorul va explica  cum noile tehnologii (utilizate în alte 
sectoare/industrii) modelează viitorul asistenței medicale. Astfel de tehnologii 
includ Big Data și Realitatea Virtuală/ Realitatea Augmentată. (același lucru 
pentru online) (5 minute) 

• Activitatea 2: Formatorul va prezenta tehnologiile Big Data și utilizarea AR și VR. 
(15 minute) (același lucru pentru online) 

• Activitatea 3: Formatorul le va arăta cursanților două clipuri video, unul despre 
Big Data (video 3) și altul despre utilizarea tehnologiei VR în domeniul sănătății 
(video 4). (10 minute) (același lucru pentru online) 

 
Secțiunea 4: Asistența medicală la distanță (15 minute) 

• Activitatea 1: Formatorul va prezenta acum noul concept de dispozitive medicale 
portabile și asistență medicală la distanță (același lucru pentru online) 

• Activitatea 2: cursanții sunt întrebați despre avantajele și dezavantajele 
asistenței medicale la distanță și despre utilizarea tehnologiei în domeniul 
sănătății. Se oferă și se explică participanților exemple din teorie (același lucru 
pentru online) 

• Activitatea 3: Prezentarea unui scurt videoclip (video 5) (același lucru pentru 
online) 

 
 
Secțiunea 5: IA și robotica (15 minute) 

• Activitatea 1: Brainstorming - cum pot fi utilizate robotica și inteligența artificială 
în sectorul medical (5 minute) (același lucru pentru online 

• Activitatea 2: Formatorul explică  utilizarea Inteligenței Artificiale și a roboticii 
prin exemple practice și situații din viața reală (același lucru pentru online) 

• Activitatea 3: Formatorul va oferi o scurtă recapitulare a lecției (același lucru 
pentru online) 
 

RECOMANDĂRI 
ȘI RISCURI 
 

• Față în față 
o Este recomandabil ca spațiul din sala de clasă să fie adecvat pentru ca 

participanții să se poată deplasa și să formeze grupuri  
o Se încurajează participarea cursanților 
o În cazul în care este prezentă o grupă mică, sesiunile de grup pot fi realizate 

cu întreaga clasă 
 

EVALUAREA 
MODULULUI: 

Un scurt chestionar de evaluare (CHESTIONAR) va fi folosit pentru a evalua cunoștințele 
dobândite de participanți în cadrul modulului.  
 



 

Proiect Erasmus+ 2020-1-PL01-KA202-081387 

 
 

19 

CONȚINUT ȘI 
NOTE DE CURS 

o Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=W0li-
PI6yWo&t=73s&ab_channel=DeloitteUS 

o Video 2 
https://www.youtube.com/watch?v=cM4aep7VXb8&t=59s&ab_channel=WorldGov
ernmentSummit 

o Video 3 
https://www.youtube.com/watch?v=bAyrObl7TYE&ab_channel=Simplilearn 

o Video 4 https://www.youtube.com/watch?v=7C7zAXf2EI0 
o Video 5 

https://www.youtube.com/watch?v=0diO_ncnpNs&ab_channel=PhilipsHealthcare 
 

REFERINȚE o J. A. Martin, “What is shadow IoT? How to mitigate the risk,” CSO, 5 March 2019. 
[Online]. Available: https://www.csoonline.com/article/3346082/what-is-
shadow-iot-how-to-mitigate-the-risk.html. [Accessed 25 3 2021]. 

o C. Draw, “Cloud Computing Architecture Diagrams,” Concept Draw, 2019. [Online]. 
Available: https://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/cloud-computing-
architecture-diagrams. [Accessed 25 3 2021]. 

o T. E. o. E. Britannica, “Industrial Revolution,” Encyclopædia Britannica , 4 
September 2019. [Online]. Available: 
https://www.britannica.com/event/Industrial-Revolution. [Accessed 25 3 2021]. 

o M.Thomas, “SIX WAYS CLOUD COMPUTING IS IMPROVING HEALTHCARE”, 8 April 
2020.   [Online] Available: https://builtin.com/cloud-computing/cloud-
computing-in-healthcare [Accessed 25 3 2021] 

o S.Durcevic, “18 Examples Of Big Data Analytics In Healthcare That Can Save 
People”, 21 October 2020 [Online] Available: 
https://www.datapine.com/blog/big-data-examples-in-
healthcare/#:~:text=Big%20data%20in%20healthcare%20is,and%20complex%
20for%20traditional%20technologies  [Accessed 25 3 2021] 

o Medical Device Network, “Bringing the Internet of Things to healthcare”, 20 
February 2020 [Online]. Avilable: https://www.medicaldevice-
network.com/comment/bringing-internet-things-
healthcare/#:~:text=The%20IoT%20is%20described%20as,enable%20the%20e
xchange%20of%20data.&text=Tasks%20such%20as%20remote%20patient,med
ical%20devices%20with%20integrated%20IoT [Accessed 25 3 2021] 

 
 

Secțiunea 1: Domenii din sectorul sănătății (relevante pentru Industria 4.0) 

Sectorul sănătății utilizează tehnologiile Industriei 4.0 în diferite ramuri: 

• Gestionarea dosarelor pacienților - securitate cibernetică, cloud computing și Big Data 

• Stomatologie și implantologie - imprimare 3D 

• Formare a medicilor și chirurgilor - Realitatea Virtuală și Realitatea Augmentată 

• Telemedicină - Internetul lucrurilor 

• Laboratoare medicale - Robotică 

https://www.youtube.com/watch?v=W0li-PI6yWo&t=73s&ab_channel=DeloitteUS
https://www.youtube.com/watch?v=W0li-PI6yWo&t=73s&ab_channel=DeloitteUS
https://www.youtube.com/watch?v=cM4aep7VXb8&t=59s&ab_channel=WorldGovernmentSummit
https://www.youtube.com/watch?v=cM4aep7VXb8&t=59s&ab_channel=WorldGovernmentSummit
https://www.youtube.com/watch?v=bAyrObl7TYE&ab_channel=Simplilearn
https://www.youtube.com/watch?v=7C7zAXf2EI0
https://www.youtube.com/watch?v=0diO_ncnpNs&ab_channel=PhilipsHealthcare
https://builtin.com/cloud-computing/cloud-computing-in-healthcare
https://builtin.com/cloud-computing/cloud-computing-in-healthcare
https://www.datapine.com/blog/big-data-examples-in-healthcare/#:~:text=Big%20data%20in%20healthcare%20is,and%20complex%20for%20traditional%20technologies
https://www.datapine.com/blog/big-data-examples-in-healthcare/#:~:text=Big%20data%20in%20healthcare%20is,and%20complex%20for%20traditional%20technologies
https://www.datapine.com/blog/big-data-examples-in-healthcare/#:~:text=Big%20data%20in%20healthcare%20is,and%20complex%20for%20traditional%20technologies
https://www.medicaldevice-network.com/comment/bringing-internet-things-healthcare/#:~:text=The%20IoT%20is%20described%20as,enable%20the%20exchange%20of%20data.&text=Tasks%20such%20as%20remote%20patient,medical%20devices%20with%20integrated%20IoT
https://www.medicaldevice-network.com/comment/bringing-internet-things-healthcare/#:~:text=The%20IoT%20is%20described%20as,enable%20the%20exchange%20of%20data.&text=Tasks%20such%20as%20remote%20patient,medical%20devices%20with%20integrated%20IoT
https://www.medicaldevice-network.com/comment/bringing-internet-things-healthcare/#:~:text=The%20IoT%20is%20described%20as,enable%20the%20exchange%20of%20data.&text=Tasks%20such%20as%20remote%20patient,medical%20devices%20with%20integrated%20IoT
https://www.medicaldevice-network.com/comment/bringing-internet-things-healthcare/#:~:text=The%20IoT%20is%20described%20as,enable%20the%20exchange%20of%20data.&text=Tasks%20such%20as%20remote%20patient,medical%20devices%20with%20integrated%20IoT
https://www.medicaldevice-network.com/comment/bringing-internet-things-healthcare/#:~:text=The%20IoT%20is%20described%20as,enable%20the%20exchange%20of%20data.&text=Tasks%20such%20as%20remote%20patient,medical%20devices%20with%20integrated%20IoT
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• Îngrijirea și tratamentul pacienților - Învățarea automată 

 

Imaginea de mai jos poate fi folosită pentru a prezenta diferitele domenii ale Industriei 4.0 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Secțiunea 2 Competențe necesare 

• Profesioniștii din domeniul sănătății, inclusiv medicii, asistenții medicali, dentiștii, farmaciștii și 

moașele, ar trebui să posede abilități și aptitudini de comunicare, de analiză a datelor, de utilizare a 

computerelor, de compatibilitate cu dispozitivele medicale, de programe de protecție a datelor, de 

aplicații mobile, de stocare în cloud, de navigare pe internet, precum și capacitatea de a citi, de a 

înțelege și de a transmite informații cu ajutorul unui dispozitiv inteligent. 

• Profesioniștii din domeniul informaticii medicale ar trebui să dobândească competențe în 

domeniul securității informațiilor, al interoperabilității, al analizei datelor, al proiectării și punerii în 

aplicare a instrumentelor de măsurare a datelor, al dezvoltării de software, al dezvoltării de soluții 

bazate pe date, al prelucrării imaginilor 3D, al gestionării proiectelor și al comunicării. 

• Personalul neclinic și administrativ ar trebui să posede competențe în domeniul gestionării 

proiectelor, al comunicării, al cunoștințelor de operare pe calculator, al securității informațiilor și al 

utilizării de software clinic. 

• Profesioniștii IT care lucrează în mediul medical ar trebui să posede competențe în domeniul 

confidențialității datelor, al securității informațiilor, al eticii, al ingineriei software și al dezvoltării 

bazelor de date. 

 

Secțiunea 3: Tehnologia Industriei 4.0 în ceea ce privește asistența medicală 

Cloud computing: Spitalele se orientează către cloud computing pentru stocarea datelor, deoarece 

astfel se reduce necesitatea de a avea servere la fața locului. Dosarele electronice de sănătate (EHR) 

sunt, de asemenea, stocate în cloud și pot fi recuperate mai ușor. 
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Big Data (BD): reprezintă colectarea unor cantități foarte mari de date din surse precum rețelele de 

socializare, tranzacțiile online și dispozitivele medicale inteligente care pot fi purtate de pacienți. Se 

utilizează și în sectorul sănătății pentru a procesa și gestiona volumul enorm de date generate de 

dispozitivele medicale folosite în tratarea pacienților. Cu ajutorul acestei tehnologii se pot observa, 

de exemplu, tipare din starea de sănătate a pacienților înainte de prezența unor simptome și astfel se 

poate efectua tratamentul preventiv pentru anumite boli. Utilizarea Big Data în sectorul sănătății are 

numeroase beneficii, printre care: 

• Reducerea numărului erorilor de medicație  prin utilizarea unui software specializat pentru 

analiza dosarelor medicale ale pacienților. Orice neconcordanță între starea de sănătate a 

pacientului și medicație poate fi semnalată și se pot face modificări ale medicației. 

• Îngrijirea preventivă este un alt avantaj al analizei Big Data în privința erorilor în sectorul 

sănătății. O mare parte a persoanelor care vizitează camera de urgență sunt vizitatori recurenți 

care au diverse afecțiuni medicale. Folosind analiza Big Data, aceste modele sunt studiate și se 

pot întocmi planuri preventive pentru scăderea numărului de vizite la spital. 

• Îmbunătățirea îngrijirii pacientului poate fi obținută și prin utilizarea analizei predictive Big 

Data pentru a înțelege tiparele ratei de internare în spital și a aloca numărul potrivit de personal 

pentru fiecare secție. 

 

Internetul obiectelor (IoT): Conectivitatea între dispozitive reduce sarcina asupra personalului 

spitalului, deoarece acesta poate monitoriza semnele vitale ale pacientului de la distanță. Senzori 

portabili monitorizează pacientul și trimit informații valoroase asistentului, permițându-i astfel 

acestuia să monitorizeze mai mulți pacienți. 

 

Criptare: Înregistrările medicale ale pacienților stocate în cloud sunt confidențiale și pentru a se 

asigura că numai personalul autorizat poate accesa aceste date se aplică diferite straturi de criptare. 
 

Realitatea Virtuală (VR) și Realitatea Augmentată (AR): Realitatea virtuală are diverse utilizări 

în domeniul sănătății, de la pacienții care suferă de dureri cronice și PTSD, până la formarea 

medicilor. Avantajul utilizării tehnologiei VR pentru tratarea durerii cronice este că reprezintă o 

alternativă mult mai sigură decât folosirea medicamentelor. De asemenea, beneficiile sale sunt 

dovedite și în tratarea anxietății, precum și a PTSD. Tehnologia VR/AR este importantă în instruirea 

medicilor și a chirurgilor deoarece aceștia pot exersa diferite proceduri fără a fi nevoie să aibă acces 

la o sală de operație reală sau la un cadavru.  Căștile de realitate virtuală sunt utilizate pentru a instrui 

medicii și chirurgii în ceea ce privește efectuarea de operații și proceduri medicale. Studiile arată o 

creștere semnificativă a performanțelor atunci când tehnologia VR este utilizată în timpul instruirii 

pentru că procedura devine mai cuprinzătoare și experiența mai captivantă. 

Secțiunea 4: Asistența medicală la distanță - avantaje și dezavantaje 

În prezent, mulți oamenilor sunt conectați la internet într-un fel sau altul, fie prin telefon, tabletă sau 

PC. Prin urmare, este logic ca sectorul sănătății să profite de această realitate și să utilizeze tehnologia 
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pentru a oferi servicii mai eficiente și mai sigure. Serviciile de asistență medicală la distanță și 

dispozitivele de monitorizare la distanță a pacienților (RPM) sunt utilizate pentru a monitoriza 

pacienții fără a intra în contact fizic cu aceștia. Dispozitivele portabile, cum ar fi senzorii de ritm 

cardiac, de tensiune arterială și de mișcare, facilitează monitorizarea unui pacient fără ca el să fie 

prezent fizic în spital sau în cabinetul medicului. Aceste tehnologii sunt utile atunci când pacienții 

trăiesc în locații îndepărtate și trebuie să-și facă controale regulate. În timpul pandemiei COVID-19 a 

fost apreciată utilitatea dispozitivelor medicale de monitorizare la distanță deoarece pacienții care 

nu au o afecțiune medicală gravă, dar care trebuie ținuți sub observație, pot fi trimiși acasă și 

monitorizați prin intermediul tehnologiei RPM.  

Beneficiile aplicării Industriei 4.0 

Există numeroase beneficii ale implementării tehnologiilor Industriei 4.0 în sectorul sănătății, dintre 

care putem enumera: 

• Anumite stări și boli pot fi identificate mai rapid și mai precis cu ajutorul tehnologiei de 

învățare automată și a inteligenței artificiale pentru imagistica medicală. 

• Pacienții nu mai trebuie să se deplaseze la spital pentru controale periodice sau post-

operatorii deoarece senzorii portabili permit monitorizarea de la distanță. O astfel de 

tehnologie este deosebit de utilă în țările în care pacienții trebuie să parcurgă distanțe mari 

sau în timpul unei pandemii, când spitalele sunt deja supraîncărcate. 

• În timpul operațiilor, utilizarea realității augmentate și a roboticii poate crește semnificativ 

precizia și succesul procedurii. 

• Studenții la medicină care utilizează VR și AR în timpul studiilor au demonstrat o înțelegere 

semnificativ mai bună a procedurilor. De asemenea, aceștia sunt mai rapizi și mai preciși în 

timpul operațiilor. 

• Telemedicina și sistemele VR/AR online utilizate în sectorul sănătății nu ar fi posibile în 

zonele cu o conectivitate slabă la internet, dar, odată cu utilizarea tehnologiei 5G, acest lucru 

se îmbunătățește. 

• Implanturile și protezele au cunoscut o îmbunătățire majoră de la utilizarea imprimării 3D, 

deoarece pot fi adaptate în mod specific pacientului. 

• Faptul că dosarele medicale ale pacienților sunt stocate în cloud le face mai ușor de recuperat 

și mai eficiente. 

 

Probleme și deficiențe ale aplicațiilor Industriei 4.0 

Tehnologiile Industriei 4.0 au numeroase avantaje pentru pacienți, dar există și unele dezavantaje, 

cum ar fi: 

• Interacțiunea umană - tehnologia nu poate înlocui niciodată interacțiunea umană dintre 

pacient și un cadru medical deoarece întrebările și preocupările specifice nu pot fi adresate 

unei mașini. 
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• Odată cu prezența sporită a computerelor și a diverselor dispozitive, unele persoane se pot 

simți izolate. 

• Conectarea la internet, necesară pentru tehnologiile menționate în secțiunile anterioare, nu 

este întotdeauna prezentă, iar accesul la internet nu este disponibil pentru toată lumea. 

• Este posibil ca unii pacienți să nu aibă noțiuni de bază despre tehnologie, iar dispozitivele 

tehnologice le pot crea anxietate deoarece nu sunt familiarizați cu ele. 

Este necesară alimentarea cu energie electrică, care poate fi afectată de o conexiune electrică slabă, 

de condițiile meteorologice sau de dezastrele naturale. În cazul în care alimentarea cu energie 

electrică este întreruptă, există posibilitatea ca echipa medicală/pacientul să rămână blocat(ă). 

Secțiunea 5: Utilizarea inteligenței artificiale (IA) și a roboticii în domeniul sănătății 

Inteligența artificială devine din ce în ce mai performantă în ceea ce privește activitatea de analiză 

realizată anterior de către oameni, IA fiind mai eficientă, mai rapidă și mai ieftină. Utilizarea roboticii 

și a inteligenței artificiale în domeniul sănătății poate fi întâlnită de la formarea medicilor, la 

diagnosticarea medicală, și până la îngrijirea paliativă. Tehnologii precum sistemul DeepMind Health 

al Google, care ajută cercetătorii din domeniul medical să rezolve probleme de sănătate din viața 

reală, utilizează învățarea automată și rețele neuronale. Prin folosirea inteligenței artificiale în faza 

de cercetare a dezvoltării medicamentelor, timpul dintre laborator și pacient poate fi redus 

semnificativ, putându-se astfel să se dezvolte medicamente într-un ritm mai rapid, economisind timp 

și bani.  

Diferitele domenii în care IA și robotica pot fi utilizate în sectorul sănătății: 
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CHESTIONAR 

Întrebarea 1:  
Care dintre următoarele terminologii descrie cel mai bine procesarea unor cantități mari de dosare 
electronice ale pacienților într-un spital? 

a) Management Big Data 
b) Date criptografice 
c) Sistem de arhivare electronică 

  

Întrebarea 2:  
Unul dintre avantajele utilizării VR pentru formarea chirurgilor este: 

a) Face ca învățarea să fie distractivă 
b) Instruirea este mai eficientă 
c) Este mai bună decât instruirea pe o persoană reală  

  

Întrebarea 3:  
Care dintre următoarele nu este un avantaj al telemedicinei? 

a) Conectarea cu personalul medical 24/7 
b) Lipsa interacțiunii umane 
c) Monitorizarea pacientului 24/7 

 

 Întrebarea 4:  
De ce sunt utile dispozitivele medicale portabile? 

a) Pentru ca pacientul să poată ajusta medicația fără ajutorul unui medic 
b) Dispozitivul medical poate citi ritmul cardiac și poate indica ora 
c) Pacientul poate fi monitorizat dintr-o locație îndepărtată 

 

 Întrebarea 5:  
De ce tehnologiile digitale devin tot mai populare în sectorul sănătății? 

a) Computerele sunt mai accesibile 
b) Datorită beneficiilor pe care le aduc pacienților și lucrătorilor din domeniul sănătății 
c) Tehnologia este ușor de utilizat 
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Modul III. Internetul lucrurilor (IoT) pentru aplicațiile medicale 

 

OBIECTIV 
GENERAL: 
 

Înțelegerea principiilor și a caracteristicilor de utilizare a conceptelor/ 
instrumentelor/ dispozitivelor Internetului Lucrurilor (IoT)  în aplicațiile medicale, 
precum și a beneficiilor utilizării acestora. 

REZULTATELE 
ÎNVĂȚĂRII 
(general): 
 
 
 

La sfârșitul modulului, participanții vor fi capabili să: 
o Cunoască beneficiile aplicării IoT în domeniul sănătății. 
o Înțeleagă provocările și amenințările pe care le presupun utilizarea IoT. 
o Cunoască varietatea de aplicații ale IoT în domeniul sănătății. 
o Enumere și să comparae beneficiile și avantajele IoT în domeniul sănătății. 

METODE: Prelegeri, prezentări, studiu individual, discuții în grup, discuții bazate pe cazuri 
concrete, videoclipuri educaționale, autoevaluare. 

DURATĂ: 
 

 
90 minute 

RESURSE 
NECESARE: 
 

Multimedia, hârtie, flipchart, markere, computer (rețea Wi-Fi) 
Acces la baze de date științifice (PubMed, EBSCO etc.), platforme/aplicații online  

SCENARIU 
PENTRU  
TRAINING 
FAȚĂ ÎN FAȚĂ: 
 

Secțiunea 1 Noțiuni despre Internetul lucrurilor (IoT) și aplicațiile sale   
 (25 minute)  

o Activitatea 1 (10 min): Formatorul explică ideea și conceptele de Internetul 
lucrurilor (IoT) - definiții, concepte, arhitectură, protocoale. În continuare, 
formatorul prezintă domeniile în care pot fi utilizate diferite soluții ale IoT. 
Materialele prezentate mai jos pot fi utilizate aici (punctul 1. Noțiuni despre IoT 
și aplicațiile sale). 

o Activitatea 2 (15 min): Brainstorming cu privire la exemple de aplicații IoT. 
Formatorul le cere participanților (aceștia pot fi împărțiți în grupuri mici) să 
scrie exemple de aplicații IoT în diferite domenii. Apoi fiecare grup își prezintă 
pe scurt propunerile de exemple, iar formatorul le scrie pe tablă. Ultima 
acțiune este crearea unei liste de aplicații IoT cu exemplele lor. 

 
 Secțiunea 2: Aplicații IoT în domeniul sănătății (25 minute) 

 
o Activitatea 1 (10 min): Formatorul explică ideea de utilizare a Internetului 

lucrurilor (IoT) în domeniul sănătății - definiții, concepte, procese și fluxuri 
de lucru, posibilități. În continuare, formatorul prezintă sectoarele din 
domeniul sănătății în care pot fi utilizate diferite aplicații ale IoT. Materialele 
prezentate mai jos pot fi folosite aici (punctul 2. Internetul Lucrurilor în 
domeniul sănătății). 

o Activitatea 2 (15 min): Brainstorming cu privire la exemple de soluții IoT în 
domeniul sănătății. Formatorul le cere participanților (aceștia pot fi împărțiți 
în grupuri mici) să scrie exemple de soluții IoT în diferite domenii ale 
sănătății. În continuare, fiecare grup își prezintă pe scurt exemplele, iar 
formatorul le scrie pe tablă.  
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o La final, formatorul împreună cu toți cursanții, pe baza propunerilor lor, 
creează harta mentală a soluțiilor IoT în domeniul sănătății. 

 
 Secțiunea 3: Aplicații și efecte ale IoT în Sănătate și Medicină (30 minute) 

o Activitatea 1 (10 min): Formatorul prezintă posibilitățile de utilizare a  IoT în 
domeniul sănătății. În special, formatorul explică folosirea aplicațiilor IoT în 
spitale pentru a îmbunătăți asistența medicală. Materialele prezentate mai jos 
pot fi folosite aici (punctul 3. Aplicații și efecte ale Internetului Lucrurilor în 
Sănătate și Medicină). 

o Activitatea 2 (15 min): Cursanții urmăresc videoclipurile despre acest subiect: 
https://www.youtube.com/watch?v=4sQ2J7aME5U  
https://www.youtube.com/watch?v=_mrUWYhQV5c 
Formatorul prezintă modul în care IoT poate îmbunătăți îngrijirea pacienților în 
spitale. 

o Activitatea 3 (5 min): Scurtă discuție comună despre informațiile din 
videoclipuri. 

 
 Secțiunea 4: Beneficiile și provocările Internetului lucrurilor în medicină (10 

min) 
 
o Activitatea 1 (5 min): Formatorul prezintă beneficiile și provocările legate de 

utilizarea Internetului lucrurilor în medicină. Cursanții urmăresc, de asemenea, 
videoclipul: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jfmg1cBsKhU 
https://www.youtube.com/watch?v=O_DvGHb3vb0 
https://www.youtube.com/watch?v=mwhs2FiM6zw 
Materialele prezentate mai jos pot fi utilizate aici (punctul 4. Beneficiile și 
provocările Internetului lucrurilor în medicină). 

o Activitatea 2 (5 min): Scurtă discuție comună despre beneficiile și provocările IoT 
și despre posibila dezvoltare în viitorul apropiat. 
 

RECOMANDĂRI 
ȘI RISCURI 
 

• Asigurați-vă că accesul la activitate este disponibil pentru toți. 
• Asigurați-vă că sala este suficient de mare pentru a permite mobilitatea tuturor 

cursanților. 
• Asigurarea accesului la internet pentru toți participanții. 
• Cereți în prealabil cursanților să-și aducă dispozitivele mobile (smartphone-uri, 

tablete...). 
 

EVALUAREA 
MODULULUI: 
 

Un scurt chestionar de evaluare (CHESTIONAR) va fi utilizat pentru a evalua 
cunoștințele dobândite de participanți în urma parcurgerii modulului. 
Evaluarea activităților cursanților va fi făcută de către formator. 
 

CONȚINUT ȘI 
NOTE DE CURS 

Prezentare PowerPoint. Lucrări de cercetare privind utilizarea conceptelor IoT în 
aplicațiile medicale. 
 

REFERINȚE 
 

Cărți: 

https://www.youtube.com/watch?v=4sQ2J7aME5U
https://www.youtube.com/watch?v=_mrUWYhQV5c
https://www.youtube.com/watch?v=Jfmg1cBsKhU
https://www.youtube.com/watch?v=O_DvGHb3vb0
https://www.youtube.com/watch?v=mwhs2FiM6zw
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Secțiunea 1 Noțiuni despre Internetul lucrurilor și aplicațiile sale   

Internetul lucrurilor (IoT) este o revoluție tehnologică, strâns legată de viitorul tehnologiei 

informației și al comunicațiilor. Nu este doar o simplă extensie a internetului. Această viziune descrie 

o lume în care obiectele devin parte a internetului. Până în prezent, rețeaua a fost considerată o formă 

de comunicare între oameni. Însă datorită schimbărilor tehnologice legate de ideea de Internet al 

lucrurilor, se poate vorbi deja de capacitatea diferitelor obiecte de a interacționa cu oamenii și cu alte 

obiecte inteligente care pot lua anumite decizii. 

Internetul lucrurilor (IoT) este o viziune în care obiectele devin parte a internetului, în care fiecare 

articol este identificabil în mod unic și disponibil pe web. Aceste obiecte pot colecta, prelucra sau face 

schimb de date în mod direct sau indirect prin intermediul rețelei TIC. 

Internetul lucrurilor este adesea echivalat cu conceptul de Internet al obiectelor inteligente. Această 

definiție extinsă a IoT arată clar că dispozitivele conectate la rețeaua globală sunt inteligente. Dar ce 

înseamnă că dispozitivele sunt inteligente? Atunci când se aprofundează acest subiect, concluzia este 

că acestea își datorează inteligența capacității lor de a comunica cu alte obiecte și de a colecta și 

analiza datele furnizate de acele obiecte iar apoi, pe baza analizei acestor date, pot lua decizii 

autonome. 
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Internetul lucrurilor (IoT) este un concept în care obiectele inteligente și identificabile în mod unic pot 

comunica între ele într-un mediu definit pentru a lua decizii autonome prin analizarea și procesarea 

datelor colectate din mediu. 

Mediul poate fi întregul internet sau doar o parte a acestuia (de exemplu, o rețea locală și dispozitive 

utilizate doar acasă). În plus, se poate menționa și faptul că diferitele dispozitive conectate între ele 

pun la dispoziția utilizatorului numeroase aplicații și servicii, datorită cărora acesta poate comunica 

cu ele. Pentru a lua decizii autonome, dispozitivele, în afară de analiza informațiilor colectate, pot 

utiliza conceptul general de cunoaștere, adică, de exemplu, elemente legate de obiceiul unui anumit 

utilizator sub un anumit aspect. 

În prezent, conceptul de Internet al lucrurilor este o componentă a multor tehnologii diferite. 

Sistemele bazate pe IoT pot fi văzute ca un set de dispozitive inteligente care lucrează împreună 

pentru a atinge un anumit obiectiv. Din punct de vedere tehnic, un astfel de sistem poate fi format din 

mai multe module, fiecare dintre acestea putând fi implementat într-o tehnologie diferită, utilizând o 

arhitectură diferită. Se pot utiliza diverse elemente legate de prelucrarea datelor și chiar de 

comunicarea internă. De exemplu, un sistem bazat pe IoT poate folosi diverși senzori externi pentru 

a colecta date din mediul înconjurător, precum și senzori încorporați în dispozitive mobile, cum ar fi 

telefoane mobile, tablete sau ceasuri. 

Internetul lucrurilor include dispozitive și obiecte obișnuite, uneori discrete, care, datorită 

senzorilor instalați, pot trimite diverse tipuri de informații. Transferul de informații în sine poate fi 

automat, dar din ce în ce mai des este folosit de un utilizator care are un dispozitiv de control, cum ar 

fi un smartphone sau un laptop. Și dispozitivele devin din ce în ce mai comune, la fel ca și internetul, 

fără de care este imposibil să se implementeze conceptul de Internet al lucrurilor. Conceptul în sine 

este o consecință a dezvoltării tehnologice și a dorinței de a automatiza procesele care sunt 

importante pentru funcționarea diferitelor sisteme. 

Utilizarea IoT este importantă pentru automatizarea completă a anumitor procese, deci renunțarea 

la factorul uman. Odată cu dezvoltarea tehnologică, ponderea Internetului lucrurilor la nivel global 

este în continuă creștere prin folosirea acestei tehnologii pentru concepte din ce în ce mai noi și 

uneori foarte abstracte. Utilizarea IoT conduce la un proces decizional mai scurt și astfel utilizatorul 

primește informațiile rezultate pe dispozitiv, ceea ce permite luarea mai rapidă a deciziilor. 

Domeniile de bază în care poate fi utilizat conceptul de Internet al Lucrurilor includ: 

• managementul apei – gestionarea resurselor de mediu, 

• transport - sprijin în localizarea sau gestionarea proceselor logistice, inclusiv optimizarea 

transportului public și îmbunătățirea economiei transporturilor, 

• industrie și producție - optimizarea producției și distribuției de mărfuri, 

• energie - gestionarea mediilor, în primul rând optimizarea utilizării acesteia și economisirea 

resurselor, 
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• sănătate și viață - monitorizarea activității de sănătate în vederea îmbunătățirii siguranței 

umane, susținerea și încurajarea activității fizice, 

• mediu - inclusiv automatizarea sistemelor de monitorizare a orașelor, 

• automatizare și robotică - gestionarea, de exemplu, a clădirilor, monitorizarea amenințărilor 

sau crearea de roboți, 

• oraș inteligent – monitorizarea și organizarea zonelor cheie ale orașului. 

 

Utilizarea Internetului lucrurilor permite obținerea de beneficii în patru domenii: control, 

monitorizare, optimizare și autonomie. Monitorizarea și controlul se referă la achiziția de date și la 

securitate. Autonomia este utilizată în automatizarea proceselor care nu necesită intervenția umană. 

Pe de altă parte, optimizarea servește la îmbunătățirea și reducerea riscurilor datorită datelor 

provenite de la sisteme. 

În prezent, conceptul de Internet al lucrurilor a evoluat semnificativ, totul datorită dezvoltării unor 

tehnologii precum comunicațiile wireless, dezvoltarea inteligenței artificiale, a învățării automate, a 

analizei în timp real, a sistemelor integrate sau a dezvoltării a tot felul de senzori. Toate acestea fac 

ca aplicațiile tradiționale ale sistemelor încorporate, rețelele de senzori controlate de la distanță, 

sistemele de control, automatizarea și o mulțime de alte soluții să contribuie direct la dezvoltarea 

IoT. 

Aplicații ale Internetului Lucrurilor 

Posibilitățile de folosire a IoT în viața reală sunt foarte multe. Mai jos sunt prezentate exemple de 

utilizare a acestei tehnologii. 

În ceea ce privește aplicațiile IoT, primul lucru care trebuie menționat este utilizarea naturală a 

acestei tehnologii, și anume crearea de dispozitive inteligente. Astfel de dispozitive pot proveni din 

diverse domenii. Există, de exemplu, ceainice, frigidere sau mașini de spălat inteligente, dar și ghivece 

de flori sau coșuri inteligente. Sunt și supape, lumini sau camere inteligente, dar și alte obiecte  

surprinzătoare, cum ar fi băncile inteligente din parc sau pantofii inteligenți. Se pune întrebarea dacă 

multe din aceste obiecte nu sunt "supraconfigurate", adică ce oferă în plus purtătorului lor niște 

pantofi inteligenți față de unii obișnuiți? Totuși astfel de idei fac cu siguranță viața mai ușoară, 

interesantă și adesea economisesc resurse precum energia sau apa, dar și bani. 

Unul dintre cele mai populare domenii de aplicare a conceptului de Internet al lucrurilor este cel al 

clădirilor inteligente. Când vorbim despre case, trebuie să ne referim atât la casele rezidențiale, cât 

și la toate tipurile de clădiri comerciale (de exemplu, fabrici, companii, muzee). Conceptul presupune 

crearea unei singure rețele din senzori, detectoare și dispozitive inteligente, care va fi supravegheată 

de un sistem de management integrat pentru toate elementele rețelei. 

Un alt exemplu, din ce în ce mai popular, dar și controversat, de utilizare a Internetului lucrurilor este 

reprezentat de "wearables" - tot felul de accesorii și haine cu diverse tipuri de tehnologii 
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încorporate. Cele mai populare articole sunt, fără îndoială, ceasurile inteligente. Acestea au mulți 

senzori care vă permit să monitorizați funcțiile vitale, cum ar fi ritmul cardiac sau presiunea, distanța 

parcursă etc. Modelele mai scumpe, în special smartwatch-urile, sunt o versiune miniaturală a 

smartphone-urilor la încheietura mâinii, ele prezentând majoritatea funcțiilor oferite de telefon, 

adică apelarea, trimiterea de mesaje, realizarea de fotografii sau afișarea de notificări. Există și 

obiecte mai bizare, cum ar fi ochelarii, tricourile și pantofii inteligenți. Deși aceste obiecte nu au 

câștigat încă o mare popularitatea, ele vor deveni din ce în ce mai prezente în viața de zi cu zi în 

viitorul nu foarte îndepărtat. 

Una dintre cele mai interesante aplicații ale Internetului lucrurilor este reprezentată de diverse 

tipuri de sisteme de măsurare. Acestea apar dintr-un motiv simplu - oamenilor le place să măsoare 

tot ceea ce îi înconjoară și să folosească datele obținute pentru a optimiza sistemele din jur. Revoluția 

în acest domeniu a început cu citirea de la distanță a statusurilor, contoarelor sau alarmelor. 

Inteligența în sistemele de măsurare este necesară pentru a partaja datele cu diferite sisteme, cum ar 

fi sistemele electrice. Integrarea cu astfel de sisteme permite, printre altele, automatizarea 

proceselor, economisirea de bani, studierea fenomenelor atmosferice sau protejarea mediului 

înconjurător. Exemple de astfel de sisteme: sistemele de măsurare a consumului de apă, sistemele de 

monitorizare a aerului (concentrația de praf, concentrația de dioxid de carbon), sistemele 

meteorologice sau sistemele de trafic rutier. Acestea sunt doar exemple de sisteme de măsurare, 

există mult mai multe astfel de sisteme și se referă la diverse domenii ale vieții. Pe scurt, contorizarea 

inteligentă este prezentă și foarte folositoare. 

În raportul "How smart Connected Products Are Transforming Companies" realizat de M.E. Porter și 

J.E. Heppemann, beneficiile utilizării IoT pot fi împărțite în 4 categorii: 

• Monitorizare - constă în posibilitatea de observare și control al stării obiectului, care 

colectează date despre mediul înconjurător sau informații despre funcționarea acestuia. 

• Optimizare - include factori precum creșterea performanțelor dispozitivului și diagnosticarea 

acestuia, precum și întreținerea și posibila reparație a lui. 

• Control - un obiect inteligent observă mediul înconjurător și oamenii și, pe baza observației, 

se poate adapta la aceștia și își poate controla funcțiile. 

• Autonomie - un obiect inteligent, prin analiză, poate, printre altele, datorită comunicării cu 

alte obiecte de acest tip, să își sporească în mod independent eficiența și eficacitatea. 

 

Secțiunea 2: Aplicații IoT în domeniul sănătății  

IoT este o noutate  în medicină. Chiar dacă sistemul de sănătate se adaptează mult mai lent decât alte 

domenii (cum ar fi locuințele, orașele și altele), încă se lucrează la dezvoltarea de aplicații ale IoT, 

care vor fi utile atât pacienților, cât și personalului medical. IoT va fi foarte util domeniului sănătății 

pentru că acesta este afectat de îmbătrânirea populației și de creșterea numărului de boli cronice, în 

consecință de creșterea costurilor. Din acest motiv, există o cerere tot mai mare pentru opțiuni de 

tratament mai bune și costuri mai mici de asistență medicală. În plus, în cazul bolilor cronice poate fi 
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nevoie de o monitorizare mai lungă. Uneori nu este nevoie de spitalizare și nu este confortabil pentru 

pacient să fie în spital fără a fi neapărat necesar. De asemenea, merită să se țină cont de faptul că IoT 

ar putea fi de ajutor în acele zone ale lumii în care asistența medicală este mai slabă și există personal 

și dispozitive medicale limitate. 

Un alt factor al creșterii popularității IoT în medicină poate fi notorietatea dispozitivelor purtabile. 

Aceste tipuri de dispozitive pot monitoriza deja unele funcții corporale, cum ar fi, de exemplu, ritmul 

cardiac al utilizatorului. Foarte cunoscute sunt brățările inteligente, dedicate în principal persoanelor 

active, care doresc să își monitorizeze ritmul cardiac în timpul activității sportive. 

IoT este utilizat în sectorul medical ca dispozitiv de monitorizare a stării de sănătate a 

pacienților. Pe baza senzorilor din domeniul ingineriei biomedicale și a utilizării unor platforme 

selectate din industria IoT, cum ar fi Arduino sau Raspberry Pi, se folosesc soluții care permit 

detectarea unor simptome și stări de boală specifice. Aplicațiile din domeniul IoT în contextul 

medicinei sunt utilizate, de asemenea, pentru sănătatea de zi cu zi. În acest domeniu au fost 

dezvoltate diverse aplicații sub formă de brățări, smartphone-uri și dispozitive specializate care 

monitorizează aspecte selectate în funcționarea corpului uman. Informațiile pe această temă sunt cel 

mai adesea prezentate sub formă de statistici și permit utilizatorului să afle informații despre 

sănătatea și funcțiile vitale ale unei persoane. 

Dispozitivul IoTcolectează și transferă date despre sănătate: tensiunea arterială, nivelurile de 

oxigen și de zahăr din sânge, greutatea și ECG-urile. 

În plus, cu ajutorul senzorilor ar putea fi posibilă monitorizarea dispozitivelor medicale și a 

medicamentelor disponibile. Cu ajutorul acestei soluții, ar putea fi mai ușor de controlat consumul 

de medicamente (de exemplu, pentru a comanda altele noi) sau de informat alte spitale în caz de 

urgență. 

De asemenea, merită să ținem cont de faptul că atât senzorii, cât și dispozitivele care pot monitoriza 

semnele vitale reprezintă o sursă enormă de date noi. Cu ajutorul acestor date, medicii ar putea pune 

un diagnostic mai bun și ar putea planifica un tratament ulterior pentru pacient. În plus, pot fi 

observate unele mici anomalii, care ar putea accelera punerea diagnosticului, de exemplu prin 

informarea medicului despre un astfel de incident. 

Dispozitivele dotate cu senzori devin din ce în ce mai rapide, mai ieftine și mai mici. Așa-numiții 

biosenzori, care pot monitoriza procesele biologice (nu numai temperatura, umiditatea, ci și 

substanțele chimice și biomarkerii) pot ajuta la determinarea modului în care funcționează 

medicamentul, la ajustarea dozei și a frecvenței în funcție de modul în care este metabolizat. Este 

posibil să se măsoare o mare varietate de parametri de sănătate cu ajutorul senzorilor, 

microcontrolerelor și al celorlalte dispozitive. 

Utilizarea IoT pentru diagnosticarea aritmiei ar putea oferi avantaje atât pacienților, cât și 

medicilor. Pacientul ar putea parcurge procedura la domiciliu, ceea ce este mai convenabil pentru el 
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(în special pentru persoanele în vârstă). În plus, pacientul ar putea evita cozile lungi pentru ECG, 

deplasările pe distanțe mari (dacă spitalul este departe de domiciliul pacientului). Personalul medical 

ar avea la dispoziție un diagnostic medical mai ușor și mai rapid, datorită învățării automate, care ar 

recunoaște aritmia cardiacă. Cu acest ajutor, mai mulți pacienți ar fi diagnosticați într-o perioadă mai 

mică de timp și, în plus, o astfel de soluție ar putea fi utilizată în locuri unde personalul medical este 

limitat ca număr. 

Putem considera o unitate de asistență medicală IoT ca fiind o colecție de sisteme informatice 

omniprezente care se ocupă în principal de activități externe. În domeniul sănătății, sistemele de 

asistență medicală bazate pe IoT colectează o varietate de date despre pacienți și primesc informații 

de la medici. Monitorizarea continuă a glucozei pentru stilourile injectoare de insulină este cel mai 

bun exemplu în acest sens. 

Toate aceste dispozitive pot comunica între ele și pot întreprinde acțiuni importante care să ofere 

ajutor în timp util pentru a salva viața cuiva. După ce colectează datele, un dispozitiv IoT pentru 

asistență medicală trimite aceste informații critice către cloud, astfel încât medicii să poată acționa 

în consecință. 

Fluxul de lucru detaliat al asistenței medicale IoT: 

o Un senzor colectează date de la un pacient, iar medicul sau asistenta introduce datele.  

o Algoritmi bazați pe Inteligență Artificială, cum ar fi Machine Learning (ML), sunt utilizați 

pentru a analiza datele colectate.  

o Dispozitivul decide dacă acționează sau trimite informațiile în cloud. 

o Medicii sau practicienii din domeniul sănătății pot lua decizii acționabile și informate pe 

baza datelor furnizate de soluțiile IoT pentru sănătate.  

 

Secțiunea 3: Aplicații și efecte ale IoT în Sănătate și Medicină 

Integrarea aplicațiilor mobile îmbunătățește îngrijirea pacienților în spital: 

o realizarea de dosare ale pacienților fără hârtie 

Căutarea dosarelor medicale în rafturile spitalului este o sarcină plictisitoare și, uneori, o mică 
întârziere în obținerea informațiilor se dovedește a fi fatală pentru pacient. Iată unde digitalizarea 
datelor pacientului este importantă. Dosarele medicale complete, cum ar fi: radiografii, semnele 
vitale, rețete, istoricul medical, consultațiile anterioare și notele de externare ale pacienților sunt 
stocate la nivel central în sistemul informatic al spitalului și devin accesibile medicilor pe telefonul 
mobil. Accesul facil la datele clinice ale pacientului este extrem de important pentru consultațiile de 
urgență. În plus, medicii pot face modificări în fișele medicale, astfel încât datele medicale ale 
pacientului să rămână mereu actualizate. 

o Managementul pacientului în format digital 
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Din ce în ce mai mult, spitalele integrează software de gestionare a pacienților, astfel încât medicii 
să poată verifica dosarele medicale anterioare ale pacienților, să examineze starea de sănătate 
actuală și să sugereze testele de laborator care trebuie efectuate. De asemenea, aplicațiile de 
diagnosticare a stării de sănătate permit măsurarea tensiunii arteriale, a ritmului cardiac, a nivelului 
de glucoză etc în câteva secunde. 

o Comunicarea și consultarea devin mai ușoare 

În spital există mai multe locații, cum ar fi secțiile de internare, clinicile, serviciile ambulatorii, 
laboratoarele, unitățile de terapie intensivă, sălile de operații, care trebuie conectate. Dezvoltarea 
aplicațiilor mobile permite personalului din spital să se conecteze și să colaboreze prin SMS, e-mail 
sau apel video, ceea ce simplifică și accelerează tratamentul. 

De exemplu: Analizele de  laborator pot fi comunicate rapid medicilor din sala de operație fără a fi 
nevoie ca o persoană să aducă fizic buletinul de analize. Asistentele din secțiile de internare pot 
consulta imediat medicul, astfel încât să nu se piardă timp și să se poată lua decizii medicale mai bune 
în cazurile de urgență. În plus, există unele aplicații de asistență medicală, cum ar fi MediCall, care 
permit consultarea, diagnosticarea și prescrierea rapidă de către medic prin videoconferință la 
distanță. 

o Optimizarea activității de îngrijire 

Asistentele medicale din spital întâmpină dificultăți în a-și aminti turele, a se pune la curent cu 
sarcinile, a se ocupa de pacienți și a furniza rețete, iar toate acestea care au impact asupra îngrijirii 
pacienților. Aplicația mobilă coerentă pentru asistente medicale ajută la o mai bună gestionare a 
programului medical al pacientului, ceea ce permite o recuperare mai rapidă și o mai bună îngrijire 
a bolnavilor. 

Aplicația NurseAlert este o soluție extraordinară, excelentă pentru a ține asistentele la curent cu 
gestionarea turelor, pentru ca acestea să nu uite niciodată să se ocupe de pacient și să le dea 
medicamentele la timp, cu ajutorul atenționărilor. Alte sarcini pot fi, de asemenea, atribuite și 
reamintite. În plus, asistentele medicale pot crea și seta atenționări automate pentru sarcinile 
repetate. 

o Telemedicina 

În cadrul telemedicinei, serviciile de asistență medicală sunt furnizate fără a vizita pacienții. Această 
tehnologie este utilizată în general pentru vizite de monitorizare, boli cronice, consultații speciale în 
cazul în care o vizită personală la medic nu este posibilă (un pacient care locuiește într-o zonă izolată 
și are nevoie de tratament de urgență). În acest caz, medicii disponibili pot partaja informații 
adecvate, cum ar fi radiografii, scanări etc., iar pacienții pot primi ajutor rapid în ceea ce privește 
diagnosticarea și tratamentul. 

Secțiunea 4: Beneficiile și provocările Internetului Lucrurilor în Medicină 

Beneficii: 
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o Raportare și monitorizare simultană 
Monitorizarea la distanță a stării de sănătate prin intermediul dispozitivelor conectate poate salva 
vieți în cazul unei urgențe medicale, cum ar fi insuficiența cardiacă, diabetul, crizele de astm etc. Cu 
monitorizarea în timp real a stării de sănătate prin intermediul unui dispozitiv medical inteligent 
conectat la o aplicație pentru smartphone, dispozitivele medicale conectate pot colecta date medicale 
și alte date de sănătate necesare și pot utiliza conexiunea de date a smartphone-ului pentru a 
transfera informațiile colectate către un medic sau către o platformă cloud. 
 

o Conectivitate end-to-end  
IoT poate automatiza fluxul de îngrijire a pacienților cu ajutorul soluției de mobilitate în domeniul 
sănătății și a altor tehnologii IoT noi, precum și a unităților de asistență medicală de ultimă generație. 
IoT în domeniul sănătății permite interoperabilitatea, comunicarea de la dispozitiv la dispozitiv cu 
inteligență artificială, schimbul de informații și circulația datelor care face ca furnizarea de servicii 
medicale să fie eficientă. Cu ajutorul protocoalelor de conectivitate: Bluetooth LE, Wi-Fi, Z-wave, 
ZigBee și a altor protocoale moderne, personalul din domeniul sănătății poate schimba modul în care 
depistează bolile pacienților și poate, de asemenea, să inoveze modalități revoluționare de tratament 
în diferite domenii de asistență medicală. 
 

o Analiza datelor  
Cantitatea imensă de date pe care un dispozitiv de asistență medicală o trimite într-un timp foarte 
scurt datorită colectării lor în timp real este greu de stocat și de gestionat dacă accesul la cloud nu 
este disponibil. Chiar și pentru profesioniștii din domeniul sănătății, colectarea datelor provenite de 
la mai multe dispozitive și surse și analizarea lor manuală este un pariu dificil. Dispozitivele IoT pot 
colecta, raporta și analiza informațiile în timp real, reducând astfel nevoia de stocare a datelor brute. 
 

o Urmărire și alertă 
Alertarea la timp este esențială în cazul unei afecțiuni cronice. Dispozitivele medicale IoT colectează 
semnele vitale ale oricărei boli și transferă aceste date medicilor pentru urmărire în timp real, în timp 
ce trimite notificări către pacienți prin intermediul aplicațiilor mobile și al senzorilor inteligenți. 
Provocări: 

• securitatea datelor și confidențialitatea lor 
• integrare: dispozitive și protocoale multiple 
• supraîncărcare de date 
• cost 
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CHESTIONAR 

Întrebarea 1: 
Conceptul în care obiectele inteligente pot comunica între ele pentru a lua decizii autonome prin 
analiza și procesarea datelor colectate din mediul înconjurător poartă denumirea de: 

a) Internetul Obiectelor 
b) Internetul Lucrurilor 
c) Internetul Componentelor 

 
Întrebarea 2: 
Internetul Lucrurilor este adesea echivalat conceptului de: 

a) Internet al obiectelor mici 
b) Internet al obiectelor dinamice 
c) Internet al obiectelor inteligente  

 
Întrebarea 3: 
Domeniile de bază în care poate fi utilizat conceptul de Internet al Lucrurilor sunt: 

a) Oraș inteligent, sănătate, medicină, industrie și instrumente, transport, robotică și cloud 
b) Oraș inteligent, sănătate, energie, industrie și producție, transporturi, automatizare și 

robotică 
c) Oraș inteligent, viață, instrumente, industrie și producție, transport, robotică și cloud 

  
Întrebarea 4: 
Dispozitivul IoT colectează și transferă date despre sănătate:  

a) tensiunea arterială, nivelurile de oxigen și de zahăr din sânge, greutatea și ECG-urile 
b) tensiunea arterială, nivelurile de dioxid de carbon și de zahăr din sânge, înălțimea și ECG-

urile 
c) tensiunea arterială, nivelurile de dioxid de carbon și de zahăr din sânge, înălțimea și ECG-

urile 
 

Întrebarea 5: 
Medicii pot verifica înregistrările medicale anterioare ale pacientului, pot examina starea actuală 
de sănătate și pot sugera testele de laborator pe care să le efectueze folosind: 

a) Software-ul de management al spitalului 
b) Software de management al asistenței medicale 
c) Software de management al pacientului 
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Modul IV. Imprimarea 3D în aplicațiile medicale 

 

OBIECTIV 
GENERAL: 
 

Obiectivul general al activității este de a transmite cursanților cunoștințe de bază 
privind imprimarea 3D în aplicații medicale. 
 

REZULTATELE 
ÎNVĂȚĂRII 
(general): 
 
 
 

La sfârșitul modulului, participanții vor fi capabili să: 
• Descrie caracteristicile de bază ale unui software de imprimare 3D 
• Explice capabilitățile software-ului de imprimare 3D Ultimaker Cura 
• Descrie procesul de pregătire a fișierelor pentru imprimarea 3D 
• Dea exemple de utilizări ale imprimării 3D în aplicații medicale 
• Explice terminologia de bază a imprimării 3D 
• Explice rolul imprimării 3D în aplicațiile medicale 
• Recunoască cele mai relevante tehnologii de imprimare 3D pentru sectorul 

medical 
• Identifice principalele aplicații ale imprimării 3D în diferite domenii medicale 
• Înțeleagă avantajele și limitările imprimării 3D în diferite aplicații medicale 

 
METODE: Prezentare Power Point, prelegere, video, discuții în grup, învățare colaborativă 
 
DURATĂ: 
 

 
90 minute 
 

RESURSE 
NECESARE: 
 

• Prezentarea Power Point “Exercițiu de pregătire a unui model medical pentru 
imprimare 3D” 

• Un computer pe care este instalat software-ul Ultimaker Cura 
(https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura) 

• Fișierul 3D al modelului medical bone.stl 
• Hârtie, flipchart, markere 
• Laptop (pentru prezentare), monitor/proiector, conexiune la Internet pentru 

videoclipuri online, link-uri utile 
 

SCENARIU 
PENTRU  
TRAINING 
FAȚĂ ÎN FAȚĂ: 

Secțiunea 1: Introducere în pregătirea fișierelor pentru imprimarea 3D 
 
Activitatea 1: Formatorul utilizează slide-urile 1-7 din prezentarea PowerPoint 
"Exercițiu de pregătire a unui model medical pentru imprimare 3D" pentru a: prezenta 
fluxul de lucru pentru imprimarea 3D, explica ce este un software slicer și cum se 
utilizează pentru a pregăti un model 3D pentru imprimarea 3D, explica structurile de 
suport, explica gradul de umplere, ilustra efectele orientării obiectului în timpul 
imprimării 3D. 
 
Activitatea 2:   Participanții urmăresc un videoclip despre poziționarea pieselor pentru 
imprimarea 3D (video 1). 
 
Activitatea 3: Formatorul împarte participanții în grupuri mici și le cere să discute 
următoarele: 
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o În ce situații este necesar să se folosească structuri de sprijin pentru un 
obiect imprimat 3D? 

o cum afectează gradul de umplere (infill) procesul de imprimare 3D și 
obiectul rezultat? 

o de ce este importantă orientarea obiectului care urmează să fie imprimat? 
(durata 15 minute) 

 
 Secțiunea 2: Introducere în Cura slicer 

 
Activitatea 1:  Formatorul folosește slide-urile 8-15 ale prezentării PowerPoint 
„Exercițiu privind pregătirea unui model medical pentru imprimarea 3D” pentru a 
prezenta cursanților principalele caracteristici ale software-ului Cura. 
 
Activitatea 2:   Participanții urmăresc un videoclip despre pregătirea fișierelor pentru 
imprimarea 3D folosind Cura (video 2)  
 
Activitatea 3: Formatorul împarte participanții în grupuri mici și le cere să discute 
următoarele: 

o Cum afectează grosimea stratului viteza procesului de imprimare 3D? 
o Cum afectează densitatea de umplere viteza procesului de imprimare 

3D? 
o Cum poate afecta grosimea stratului calitatea obiectului imprimat 3D? 

 
(durata 15 minute) 

 Secțiunea 3: Exercițiu practic utilizare Cura 
 
Activitatea 1:  Orientarea modelului 

o Formatorul deschide Ultimaker Cura și face o scurtă prezentare a 
caracteristicilor sale de bază (manipularea și poziționarea obiectelor, 
setările de imprimare recomandate), utilizând materiale teoretice pentru 
această secțiune. Apoi, formatorul importă fișierul bone.stl în Cura. 

o Formatorul facilitează o discuție între participanți cu privire la diferitele 
opțiuni legate de poziția osului pe platforma de imprimare. Factorii care 
trebuie analizați: necesitatea unor structuri de susținere, stabilitatea 
obiectului în timpul imprimării, suprafața de contact dintre obiect și 
platforma de imprimare etc. Dacă este necesar, formatorul îi va ajuta pe 
cursanți să înțeleagă care este poziția corectă (așa cum se arată în 
materialele teoretice pentru această secțiune). 

o Formatorul orientează osul pe platforma de imprimare în mod corect. 
o Formatorul demonstrează funcțiile de previzualizare ale Cura și explică 

modul în care acestea funcționează. Trebuie subliniat faptul că simularea 
arată traseele reale de imprimare care vor fi executate de imprimanta 3D. 

o Cursanții discută despre avantajele simulării procesului de imprimare 3D 
înainte de a trimite fișierul la imprimanta 3D, despre modul în care poate fi 
studiat efectul diferiților parametri de imprimare asupra timpului de 
imprimare, a utilizării materialelor și a calității imprimării. 

(durata 20 minute) 
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Secțiunea 4: Discuții privind rolul imprimării 3D în aplicațiile medicale 
Activitatea 1:  Formatorul va utiliza tehnica Think-Pair-Share pentru a-i ajuta pe 
cursanți să învețe în mod colaborativ despre rolul imprimării 3D în aplicațiile 
medicale. 

o Think (Gândiţi): Formatorul le cere cursanților să se gândească (5 minute) la 
modul în care obiectul pregătit anterior pentru imprimarea 3D poate fi utilizat 
în aplicații medicale.  

o Pair (Lucraţi în perechi): Cursanții se împart în perechi și își împărtășesc 
gândirea cu partenerul lor, discută ideile și pun întrebări cu privire la 
gândurile partenerilor lor pe acest subiect (5 minute). 

o Share (Comunicaţi): Formatorul alege la întâmplare un număr de perechi de 
cursanți pentru a-și împărtăși răspunsurile cu întregul grup. 

 
Formatorul va facilita discuția, dirijând-o astfel încât cursanții să descopere câteva 
posibile roluri ale imprimării 3D în aplicațiile medicale: 

o planificarea pre-operatorie 
o producția de implanturi personalizate 
o producția de modele imprimate 3D pentru educație 
o bio-imprimarea țesuturilor 

 
(durata 20 min) 

  
Secțiunea 5: Discuție despre tehnologiile de imprimare 3D relevante pentru 
sectorul sănătății 
Formatorul va utiliza tehnica Think-Pair-Share pentru a-i ajuta pe cursanți să 
înțeleagă mai bine tehnologiile de imprimare 3D relevante pentru sectorul sănătății. 
 

o Think: Formatorul le cere cursanților să se gândească (5 minute) care dintre 
tehnologiile de imprimare 3D prezentate în cadrul modulului "Imprimarea 3D 
în aplicații medicale" este cea mai potrivită pentru fabricarea modelului 
medical al osului pregătit în prealabil pentru imprimare 3D. 

o Pair: Cursanții se împart în perechi și își împărtășesc gândurile cu partenerul 
lor, discută ideile și pun întrebări cu privire la gândurile partenerului lor 
despre acest subiect (5 minute). 

o Share: Formatorul alege la întâmplare un număr de perechi de cursanți pentru 
a-și împărtăși răspunsurile cu întregul grup. 

 
Formatorul va facilita discuția, dirijând-o astfel încât cursanții să descopere câteva 
răspunsuri corecte: 

o Fused deposition modelling (FDM) / Fused filament fabrication (FFF) 
o Stereolithography (SLA) 
o Digital light processing (DLP) 
o Selective laser sintering (SLS) 
o Selective laser melting (SLM) 
o Electron beam melting (EBM) 
o Powder Bed and Inkjet Head (PBIH) 
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(durata 20 min) 
 

RECOMANDĂRI 
ȘI RISCURI 
 

• Este o bună practică să încercați activitatea înainte de predare, astfel încât 
formatorul să înțeleagă pe deplin procesul de pregătire a fișierelor pentru procesul 
de imprimare 3D și capacitățile Cura. 

• Asigurați-vă că accesul la activitate este disponibil pentru toți participanții  
• Este recomandabil ca sala de clasă să fie amenajată în așa fel încât cursanții să se 

poată mișca și să rămână în grupuri  
 

EVALUAREA 
MODULULUI: 

• Un scurt chestionar de evaluare (CHESTIONAR) va fi folosit pentru a evalua 
cunoștințele dobândite de participanți în urma parcurgerii modulului. 

 
CONȚINUT ȘI 
NOTE DE CURS 

• Material didactic Modul 4 
• Video 1 https://youtu.be/zVS_CmuyOxE  
• Video 2 https://youtu.be/nZZ2mwe6gkM  
• Prezentarea PowerPoint "Exercițiu de pregătire a unui model medical pentru 

imprimarea 3D" (15 slide-uri) și fișierul de model medical 3D bone.stl fac parte 
din prezentul document și ar trebui să fie utilizate de formatori. 
 

REFERINȚE /  
LINK-URI 
UTILE 

• Cura (software), https://en.wikipedia.org/wiki/Cura_(software ) 
• Pagina web Cura, https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura 
• Cura Materiale didactice Cura, https://ultimaker.com/learn   
• Procesul de lucru Cura explicat, https://support.ultimaker.com/hc/en-

us/articles/360011733980-The-Ultimaker-Cura-workflow-explained   
• Ultimaker Cura 5.1, https://ultimaker.com/learn/ultimaker-cura-5-1-stable-

release    
• Imprimarea 3D Infill: Noțiuni de bază – Explicații simple, 

https://all3dp.com/2/infill-3d-printing-what-it-means-and-how-to-use-it/   
• Structuri de suport în imprimarea 3D - Ghid final, https://all3dp.com/1/3d-

printing-support-structures 
• Tehnica Think-Pair-Share https://kpcrossacademy.org/techniques/think-pair-

share/ 
 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Cura_(software
https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
https://ultimaker.com/learn/ultimaker-cura-5-1-stable-release
https://ultimaker.com/learn/ultimaker-cura-5-1-stable-release
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Secțiunea 1. Introducere în pregătirea fișierelor pentru imprimarea 3D 

După cum este schematizat în imaginea de mai jos, un proces de imprimare 3D tipic pentru aplicații 

medicale include următoarele etape: 

1. Imaginile medicale ale obiectului care urmează să fie imprimat 3D sunt obținute, de 

obicei, sub formă de fișiere DICOM. 

2. Imaginile medicale sunt manipulate și transpuse într-un fișier de imprimare 3D, de 

obicei de tip STL. 

3. Fișierul de imprimare 3D este pregătit pentru imprimare. 

4. Fișierul de cod G este rulat pe imprimanta 3D și modelul este imprimat. 

5. Dacă e necesar, piesa este finisată (curățată, lustruită, vopsită etc). 

 

 

 

Etapa 3 (pregătirea fișierului pentru imprimarea 3D) se realizează cu ajutorul unui tip specific de 

software numit slicer. Pregătirea implică o serie de acțiuni: 

• Verificarea și repararea modelului 3D 

• Orientarea și poziționarea obiectului care urmează să fie imprimat 

• Setarea parametrilor procesului de imprimare 3D, cum ar fi materialul, temperaturile, 

răcirea, vitezele, gradul de umplere, grosimea stratului etc. 

• Adăugarea structurilor de sprijin, dacă este necesar 

• Secționarea modelului 3D în straturi și crearea unei traiectorii care să fie urmată de capul de 

imprimare 

• Generarea fișierului G-code (acesta include toate informațiile necesare imprimantei 3D 

pentru realizarea piesei) 

• Salvarea și trimiterea fișierului G-code la imprimanta 3D 
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Secțiunea 2. Introducere în Cura slicer 

Cura este cel mai popular software de imprimare 3D din lume, care poate fi descărcat gratuit de pe 

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura. Poate fi utilizat pentru a pregăti fișiere 3D pentru 

orice marcă sau model de imprimantă 3D. Unele dintre cele mai importante caracteristici ale unui 

slicer sunt explicate mai jos. 

Structuri de suport 

Imprimarea 3D este un proces aditiv, în care fiecare strat e adăugat consecutiv la stratul anterior, 

astfel încât fiecare strat nou trebuie să fie susținut de stratul de sub el. Astfel, fiecare strat poate fi 

doar puțin mai extins decât cel anterior pentru a preveni căderea. Dar sunt și situații (există 

supraînălțări abrupte sau zone nesusținute) când sunt necesare structuri de suport. Ele sunt ca o 

schelă pentru obiect în timpul imprimării 3D și sunt îndepărtate la finalizarea procesului de 

imprimare. 

 

 

O structură de suport este necesară atunci când părți ale obiectului imprimat se extind la un unghi 

de peste 45°. 

Uneori este posibil să evitați structurile de suport alegând o orientare diferită a obiectului. 
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Gradul de umplere 

Gradul de umplere (infill) este o structură repetitivă utilizată pentru a ocupa spațiu în interiorul unui 

obiect imprimat 3D, care altfel ar fi gol. 

 

Cei mai importanți parametri sunt: 

• Densitatea de umplere - cantitatea de plastic folosită în interiorul imprimării. Densitatea 0% 

înseamnă un obiect gol în interior, în timp ce 100% înseamnă un obiect solid. 

• Modelul de umplere 

 

Modele de umplere. Sursă imagine: https://support.ultimaker.com/ 

Gradul de umplere are un efect semnificativ asupra timpului de imprimare a piesei, a consumului de 

filament, a flexibilității, a rezistenței, a greutății etc. 

Importanța orientării obiectului de imprimat 

Orientarea obiectului în timpul imprimării 3D poate avea un impact semnificativ asupra calității 

imprimării, a duratei de imprimare, a cantității de material utilizat etc. În multe cazuri, orientarea 

defectuoasă a pieselor duce la eșecul imprimării. În imaginile următoare puteți vedea efectele 
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diferitelor orientări ale aceluiași obiect, în ceea ce privește durata imprimării și greutatea/lungimea 

filamentului necesar.   

  

 

 

 

Secțiunea 3. Exercițiu practic folosind Cura 

Deschideți Cura și importați fișierul bone.stl. Modelul este plasat în mijlocului mesei de imprimare 

și poate fi mutat, rotit, redimensionat sau oglindit pe masa de imprimare cu ajutorul butoanelor 

(faceți clic pe obiect pentru a activa butoanele). 
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Pentru a obține o imprimare bună, trebuie să poziționăm corect obiectul pe masa de imprimare a 

imprimantei 3D, așa cum se arată în imaginea de mai jos. 

 

Cel mai simplu este să faceți clic pe butonul "Select face to align to the build place" și apoi selectați 

suprafața plană a osului. 
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Următorul pas este setarea parametrilor procesului de imprimare 3D. Pentru exercițiul nostru, 

putem utiliza setările de imprimare recomandate de Cura.    

 

Faceți clic pe "Slice" (Secționare) pentru a începe procesul de secționare. Când acesta este finalizat, 

sunt afișate informații despre timpul necesar imprimării și utilizarea filamentului. Fișierul G-code 

generat poate fi salvat și apoi trimis la o imprimantă 3D. 
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Faceți clic pe "Preview" (Previzualizare) și apoi jucați-vă cu cursorii din dreapta și din partea de jos 

pentru a vedea traseul de imprimare și de deplasare generat de Cura. Acestea sunt traseele reale de 

imprimare care vor fi executate de imprimanta 3D. 

 

 

 

  



 

Proiect Erasmus+ 2020-1-PL01-KA202-081387 

 
 

47 

CHESTIONAR 

Întrebarea 1: 
Când este necesară utilizarea unei structuri de suport în timpul imprimării 3D? 

a) atunci când părți ale obiectului imprimat se extind la un unghi mai mare de 45° 
b) atunci când părți ale obiectului imprimat se extind la un unghi mai mic de 45° 
c) atunci când părți ale obiectului imprimat se extind la un unghi mai mic de 30° 

 

Întrebarea 2: 
Dacă setăm Densitatea de umplere la 100% în programul Cura, vom obține: 

a) un obiect gol în interior 
b) un obiect solid 
c) un obiect cu o greutate de 100 grame/ centimetru cub 

  

Întrebarea 3: 
Care dintre următoarele NU este un posibil rol al imprimării 3D în aplicațiile medicale? 

a) planificarea pre-operatorie 
b) producția de modele tipărite 3D pentru educație 
c) segmentarea imaginilor 

  

Întrebarea 4: 
Care dintre următoarele tehnologii de imprimare 3D poate fi utilizată pentru producerea de 
modele pentru educație din materiale plastice? 
 este:  

a) Fused deposition modelling (FDM) 
b) Selective laser melting (SLM) 
c) Extrusion based bioprinting (EBB) 

 

 Întrebarea 5: 
Setarea unei grosimi mai mari a stratului în software-ul Cura va avea ca rezultat: 

a) viteză de imprimare mai mică și calitate mai bună a imprimării 
b) o calitate mai bună a imprimării și o viteză de imprimare mai mare 
c) viteză de imprimare mai mare și calitate de imprimare mai scăzută 
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Modul V. Simularea 3D în aplicațiile medicale 

OBIECTIV 

GENERAL: 

 

Înțelegerea principiilor și caracteristicilor simulării 3D în aplicațiile medicale, 

precum și beneficiile și potențialul de inovare ale utilizării acestora. 

 

REZULTATELE 

ÎNVĂȚĂRII: 

 

 

Până la sfârșitul modulului, participanții vor putea să: 

• Cunoască principiile de bază și principalele caracteristici ale simulării 
3D în aplicațiile medicale 

• Înțeleagă avantajele aplicării simulării 3D în aplicațiile medicale 
• Compare folosind simularea 3D în diferite zone 
• Demonstreze înțelegerea utilizării simulării 3D în aplicațiile medicale 

pentru a stimula inovarea. 

METODE Prelegeri, prezentări, auto-studiu, discuții bazate pe studii de caz, discuții de 

grup, film educațional, autoevaluare 

   

DURATĂ: 90 minute 

 

RESURSE 

NECESARE 

 
Multimedia, hârtie, flipchart, markere 
Computer (rețea Wi-Fi) 
Acces la baze de date științifice (PubMed, EBSCO, etc.), platforme/aplicații 

online 

  

 

SCENARIU 

PENTRU  

TRAINING  

FAȚĂ ÎN FAȚĂ   

SECȚIUNEA 1-  Principii de bază și principalele caracteristici ale 

simulării 3D în aplicații medicale (20 minute)  

o Activitatea 1: Trainerul prezintă terminologia de bază și principalele 

caracteristici ale simulării 3D în aplicații medicale, folosind materiale 

teoretice pentru această secțiune (10 minute) 

o Activitatea 2: Participanții urmăresc un film despre simularea 3D 

pentru a identifica exemple de aplicații și principalele caracteristici (5 

minute) 

o Formatorul împarte participanții în grupuri mici și le cere să discute și 

să prezinte pe scurt celorlalte grupuri trei definiții și trei caracteristici 

principale ale simulărilor 3D utilizate în aplicația medicală (5 minute) 

 

SECȚIUNEA 2 - Avantajele aplicării simulării 3D în aplicații medicale (25 

minutes)  

o Activitatea 1:   Trainerul prezintă avantajele simulării 3D în aplicațiile 
medicale, folosind materiale teoretice pentru această secțiune (10 
minute) 
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o Activitatea 2:  Trainerul împarte participanții în grupuri mici și le cere 
să discute și să prezinte pe scurt celorlalte grupuri utilizarea 
simulărilor 3D la locul lor de muncă (5 minute) 

o Activitatea 3: Participanții urmăresc videoclipuri interactive cu 

simulare 3D în aplicația medicală și discută ce aplicații ar putea fi 

utilizate pentru locul lor de muncă/zona de expertiză (avantaje, 

dezavantaje, bariere în implementare). (10 minute).          

 

SECȚIUNEA 3 - Simulare 3D în diferite domenii de îngrijire a sănătății: 

Diagnostic, Îngrijiri de sănătate paliative/oncologice, Chirurgie, Urgență și 

Terapie Intensivă, Ortopedie traumatologie, Sănătate mintală, Îngrijire după 

operație și altele (25 de minute) (25 minutes) 

o Activitatea 1:   Activitatea 1:  Trainerul prezintă exemple de simulare 
3D în diferite domenii de îngrijire a sănătății, folosind materiale 
teoretice pentru această secțiune. (10 minute) 

o Activitatea 2: Participanții urmăresc videoclipuri interactive cu 

simulare 3D în aplicația medicală și selectează cel puțin două dintre ele 

pentru a le compara. Formatorul împarte participanții în grupuri și le 

cere să discute despre simulările 3D deja alese, iar grupurile trebuie să 

analizeze, să compare cazurile, să sublinieze beneficiile utilizării 

acestora și să prezinte, pe scurt, celorlalte grupuri concluziile (15 

minute). 

  

SECȚIUNEA 4 -  Utilizarea simulării 3D în aplicații medicale pentru a 

stimula inovația (20 minute) 

o Activitatea 1:  Trainerul prezintă abordarea modernă a simulării 3D în 
aplicațiile medicale, folosind materiale teoretice pentru această 
secțiune. (5 minute) 

o Activitatea 2: Discuție de grup cu cursanții despre analiza cercetării 
științifice. Acces la baze de date științifice (PubMed, EBSCO etc.), 
metode și tehnici de cercetare. (5 minute) 

o Activitatea 3: Trainerul le cere participanților să reflecteze asupra 

utilizării simulării 3D în aplicațiile medicale pentru a stimula inovația 

– Sesiune de brainstorming. (10 minute). 

  
EVALUAREA 

MODULULUI: 

Evaluarea de către profesor a activității cursanților și chestionare. 

SIGURANȚA 

CURSANȚILOR 

Asigurați-vă că accesul la activitate este disponibil pentru toți. 
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Secțiunea 1- Principii de bază și caracteristici principale ale simulării 3D 

Simularea 3D a devenit larg răspândită în multe domenii, inclusiv în domeniul medical. În continuare, 

trecem în revistă terminologia de bază a acestui domeniu. Un material extins cu definiții poate fi citit 

în Addendum. 

Terminologie de bază 

O simulare este re-crearea unui proces din lumea reală într-un mediu controlat. Aceasta implică 
crearea de reguli și modele pentru a reprezenta contextul și apoi rularea acelor modele pentru a 
vedea rezultatele. Simulările sunt folosite pentru explorare și cercetare științifică, pentru diverse 
teste, inclusiv de siguranță, pentru a crea imagini/grafice 3D pentru jocuri video și filme (filme 
interactive/ realitate augmentată). 

Un model este o reprezentare a unui proces sau a unui obiect, care descrie și explică un fenomen 
atunci când nu poate fi experimentat într-o manieră directă. 

Tehnologia reprezintă aplicarea cunoștințelor într-un scop practic. 

Asigurați o cameră suficient de mare pentru a permite mobilitatea tuturor 

cursanților. 

 

CONȚINUT ȘI 

NOTE DE CURS 

Prezentare PPT, Anexă secțiunea 1 

REFERINȚE și 

link-uri utile: 

http://www.nhet-sim-edu.au/nhet-sim-program-2/australian-society-

forsimulation-in-healthcare 

Healthcare Simulation Dictionary  (property of The Society for Simulation in 

Healthcare (SSH), disseminate by Agency for Healthcare, Research and 

Quality) 

Lopreiato J O. Healthcare Simulation Dictionary. Rockville,    MD: Agency for 

Healthcare Research and Quality; October 2016. AHRQ Publication No. 

16(17)-0043. 

https://www.ahrq.gov/sites/default/files/publications/files/sim-

dictionary.pdf 

https://www.healthysimulation.com  

https://www.anatomage.com/table/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

https://www.holoxica.com 

https://simbionix.com/simulators/robotix-mentor/ 

http://www.nhet-sim-edu.au/nhet-sim-program-2/australian-society-forsimulation-in-healthcare
http://www.nhet-sim-edu.au/nhet-sim-program-2/australian-society-forsimulation-in-healthcare
https://www.ahrq.gov/sites/default/files/publications/files/sim-dictionary.pdf
https://www.ahrq.gov/sites/default/files/publications/files/sim-dictionary.pdf
https://www.anatomage.com/table/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.holoxica.com/
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În domeniul medical, aceste cunoștințe sunt folosite pentru a construi obiecte care să protejeze 
organismele vii, pentru a menține sau a recupera sănătatea și starea de bine, pentru a salva vieți. Îl 
folosim pentru diagnostic sau tratament. 

Realitatea augmentată (RA) este o tehnologie care integrează informațiile digitale în mediul real al 
utilizatorului. 

Modelarea 3D este o tehnică în grafica computerizată pentru producerea unei reprezentări digitale 
3D a oricărui obiect sau suprafețe. 

o Ce este modelarea 3D? 

Modelarea 3D este crearea unui obiect tridimensional cu ajutorul software-ului de simulare. Obiectul 
creat poate avea forme simple, până la modele poligonale complexe. Un poligon este un triunghi și 
este nevoie de mai multe triunghiuri pentru a face un cerc sau un obiect complex. 

Adesea – și în funcție de formatul modelării pe care încercați să-l obțineți – obiectele din lumea reală 
sunt scanate în software printr-un dispozitiv de scanare 3D; apoi, acele obiecte sunt folosite ca hârtie 
digitală de calc pentru a crea modelul final folosind același proces menționat mai sus. Odată create, 
aceste obiecte pot fi scalate și manipulate așa cum consideră utilizatorul de cuviință. 

o Utilizări ale modelării 3D 

Unele dintre industriile în care 3D este puternic utilizat, pentru a enumera doar câteva: 

• Film/TV – Folosit pentru a crea personaje CGI, obiecte, medii, animații și titluri pentru filme 
și reclame 

• Dezvoltare jocuri video – Folosit pentru a crea întreaga componentă vizuală 3D a jocului, 
multe aspecte ale animației presupunând același proces ca cel folosit în Film/TV. 

• Arhitectura – Utilizat pentru a crea randări interactive ale clădirilor și structurilor; marea 
majoritate a tuturor elementelor arhitecturale sunt create prin modelarea 3D CAD pentru 
construcții reale. 

• Inginerie – Crearea de proiecte la scară pentru a fi apoi produse într-un mediu CNC și/sau 
printr-o metodă de fabricație mai manuală, mai practică. 

În timp ce aceste industrii sunt printre cei mai comuni utilizatori ai 3D, de fapt modelarea 3D poate 
fi găsită în aproape orice industrie, dar și în domeniul medical. 

Simularea 3D pare a fi o pedagogie interesantă, promițătoare și accesibilă pentru a implica studenții 
din domeniul sănătății în rezolvarea problemelor și dezvoltarea gândirii critice. 

Activitate: Participanții vizionează un film despre simularea 3D pentru a identifica exemplele de 
aplicații și principalele caracteristici (5 minute). 

Activitate: Trainerul împarte participanții în grupuri mici și le cere să discute și să prezinte pe scurt 
celorlalte grupuri trei definiții și trei caracteristici principale ale simulărilor 3D utilizate în aplicația 
medicală. (5 minute). 
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*vedeți anexa pentru mai multe definiții 

Exemple simulări 3D 
 
https://www.youtube.com/watch?v=P_6xsA0gZE4 
https://www.youtube.com/watch?v=dqtOQ2WnYBM 
https://www.youtube.com/watch?v=1RkseDeYS9g 
https://www.youtube.com/watch?v=yXuiA_6q1eQ 
https://www.youtube.com/watch?v=y4HK5CTVkXM 
https://www.youtube.com/watch?v=j2XgBBeW4Hw 
https://www.youtube.com/watch?v=MPovpAXcmIU 
https://www.youtube.com/watch?v=RszdPqQCPbM 
https://www.youtube.com/watch?v=ebzbKa32kuk 
 

Pentru documentare privind terminologia putem folosi anexa, Healthcare Simulation Dictionary 

(proprietate a The Society for Simulation in Healthcare (SSH), diseminat de Agenția pentru Sănătate, 

Cercetare și Calitate), deja menționat în referințe. 

 

Secțiunea 2- Avantajele aplicării simulării 3D în aplicații medicale 

Introducerea predării și învățării medicale bazate pe simulare este un pas foarte important în 
dezvoltarea curriculumului. Simularea este un termen generic care se referă la o reprezentare a unui 
proces din lumea reală, într-un mediu controlat, pentru atingerea obiectivelor educaționale prin 
învățare experiențială. Deși simularea medicală e relativ nouă, simularea în general a fost folosită de 
mult timp în alte profesii. Simularea medicală permite dobândirea de abilități clinice prin instruire 
practică, reproducând mai degrabă scenarii clinice decât un stil de învățare tip ucenicie. Uneori 
denumite simulatoare de pacient, pacient standardizat, simulatoarele medicale reprezintă mai mult 
decât simulatoarele corporale de pacient. Acestea pot include simulatoare de sarcini mai mici, de 
fidelitate redusă, utilizate pentru a antrena abilități specifice, simulatoare chirurgicale de înaltă 
fidelitate și multe altele.  

Instrumentele de simulare reprezintă o alternativă mai sigură la pacienții reali în ceea ce privește 
formarea profesională. Un cursant poate face greșeli și poate învăța din ele fără teama de a face rău 
pacientului. Există diferite tipuri/clasificări de simulatoare, iar costul acestora variază în funcție de 
„fidelitatea” lor. Învățarea bazată pe simulare e costisitoare, dar totuși este rentabilă dacă este 
utilizată corespunzător. Simularea medicală îmbunătățește competența clinică la nivelurile 
universitar și postuniversitar ale profesioniștilor din domeniul sănătății. De asemenea, s-a constatat 
că are multe avantaje care pot îmbunătăți siguranța pacienților și pot reduce costurile asistenței 
medicale prin îmbunătățirea competențelor furnizorului de servicii 
medicale. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3195067/) 

Simulatoarele de pacient imersive (IPS) combină mediul tridimensional (3D) de simulare cu un 
mediu virtual și, astfel, permit o imersiune iluzorie într-o lume artificială, similară jocurilor pe 
calculator. Învățarea într-un mediu 3D este motivantă și permite instruirea repetitivă și 
internalizarea fluxurilor de lucru medicale (adică a cunoștințelor procedurale) fără a compromite 

https://www.youtube.com/watch?v=P_6xsA0gZE4
https://www.youtube.com/watch?v=dqtOQ2WnYBM
https://www.youtube.com/watch?v=1RkseDeYS9g
https://www.youtube.com/watch?v=yXuiA_6q1eQ
https://www.youtube.com/watch?v=y4HK5CTVkXM
https://www.youtube.com/watch?v=j2XgBBeW4Hw
https://www.youtube.com/watch?v=MPovpAXcmIU
https://www.youtube.com/watch?v=RszdPqQCPbM
https://www.youtube.com/watch?v=ebzbKa32kuk
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pacienții reali. Impactul acestui concept educațional inovator asupra succesului învățării trebuie încă 
analizat și validat. 

În urma unei cercetări bibliografice sistematice prin PubMed, o analiză interesantă a simulatoarelor 
de pacient imersive (IPS) a fost publicată în Journal of Medical Internet Research. Au fost identificate 
13 IPS disponibile și 9 dintre acestea sunt simulatoare bazate pe web și reprezintă studii de 
fezabilitate. Niciunul dintre aceste simulatoare nu e utilizat constant pentru educația studenților. 
Simulatoarele bazate pe stații de lucru sunt comerciale și oferă o calitate înaltă a datelor și a 
conținutului grafic. Aparent, a existat o corelație pozitivă între conținutul simulat și conținutul real 
(adică validitatea conținutului), între rezultatul antrenamentului cu simulator și metodele 
alternative de formare (adică validitatea concordanței) și între rezultatul măsurat și viitoarele 
atitudini și performanțe profesionale (adică validitatea predictivă).  

Simulatoarele de pacient imersive (IPS) pot promova învățarea și consolidarea cunoștințelor 
procedurale. Utilizarea IPS nu este foarte comună, iar abordările tehnice și educaționale sunt 
eterogene. IPS-urile cu orientare academică ar putea, eventual, să sporească calitatea conținutului, să 
îmbunătățească nivelul de validitate și să facă acest concept educațional accesibil tuturor studenților 
la medicină. 

Activitate:   Formatorul împarte participanții în grupuri mici și le cere să discute și să prezinte pe 
scurt utilizarea simulărilor 3D la locul lor de muncă în fața celorlalte grupuri (5 minute). 

Activitate: Participanții urmăresc videoclipuri interactive cu aplicații de simulare 3D în domeniul 
medical și discută ce aplicații ar putea fi utilizate la locul de muncă/în domeniul lor de expertiză 
(avantaje, dezavantaje, bariere în calea implementării). (10 minute) 

Beneficiile simulării 3D explicate: 

https://www.youtube.com/watch?v=7C7zAXf2EI0 

Simulare 3D - avantaje 

https://www.youtube.com/watch?v=kgtnVl3k4Ik 

https://www.youtube.com/watch?v=AttXbcLUyR0 

 

Secțiunea 3 - Simularea 3D în diferite domenii de îngrijire a sănătății 

Simulatoarele medicale sunt instrumente importante utilizate în simularea și educația în domeniul 
sănătății. Ele reprezintă, de obicei, părți sau manechine cu corp întreg, asemănătoare pacienților 
reali, care reacționează la acțiunile cursantului cu răspunsuri fiziologice în timp real. Simulatoarele 
sunt utilizate pentru a ajuta la instruirea studenților, la formarea personalului medical, a asistentelor 
medicale, a medicilor, a chirurgilor, a anesteziștilor, a moașelor, a echipelor de salvare, a personalului 
militar al forțelor armate și a altor persoane care doresc să-și exerseze abilitățile clinice. 

Cu o gamă largă de aspecte, de la realitatea virtuală și produse pentru practica chirurgicală la module 
de formare a abilităților și tehnicilor, simulatoarele medicale ajută cursanții să își dezvolte partea 

https://www.youtube.com/watch?v=7C7zAXf2EI0
https://www.youtube.com/watch?v=kgtnVl3k4Ik
https://www.youtube.com/watch?v=AttXbcLUyR0


 

Proiect Erasmus+ 2020-1-PL01-KA202-081387 

 
 

54 

practică înainte de a lucra pe un pacient real. Această experiență clinică simulată contribuie la 
diminuarea riscului de comitere a erorilor care pun în pericol viața pacienților reali. 

Domeniile de practică medicală în care simulatoarele medicale pot oferi asistență includ suportul 
vital de bază și avansat, formarea abilităților clinice, formarea în domeniul anesteziologiei, abilitățile 
de asistență medicală, formarea în îngrijirea pacientului, procedurile de diagnosticare, pregătirea 
chirurgicală și laparoscopică și formarea ginecologică. Așadar, simularea medicală poate fi cu 
adevărat utilizată în toate aspectele educației medicale. 

Pentru a-și atinge scopul, manechinele trebuie să arate cât mai realist și să aibă precizie anatomică. 
Ele trebuie să simuleze țesuturile moi și reacțiile țesuturilor umane pentru a oferi un mediu de 
instruire realist cu o tehnologie fiabilă. Acest lucru face ca procesul de simulare să fie cât mai realist 
posibil. 

o Domeniul de utilizare 

Printre cumpărătorii obișnuiți de simulatoare medicale se numără universitățile, colegiile și alte 
instituții de învățământ (inclusiv spitale universitare și centre de pregătire pentru asistență 
medicală). Ele caută să le ofere cursanților lor o gamă largă de formatori de competențe clinice de 
înaltă calitate, simulatoare medicale și laboratoare cu configurații complexe. Acest lucru ajută la 
conturarea unui proces educațional complex pentru cursanți prin oportunități practice. 

Un câștig important este că utilizarea simulatoarelor îi ajută pe cursanți să-și perfecționeze abilitățile 
clinice. Stilurile flexibile de învățare implicate în simulare sunt foarte utile deoarece simulatoarele 
pot răspunde exact nevoilor unui cursant. De exemplu, în timp ce unii studenți preferă instruirea în 
clasă, alții învață mai bine atunci când li se oferă posibilitatea de a-și testa propriile abilități. 

În plus, simulatoarele medicale ajută profesorii să antreneze mai bine cursanții pentru a-și 
îmbunătăți coordonarea ochi-mână. Simularea și utilizarea simulatoarelor medicale reduc decalajul 
dintre practica directă pe un pacient clinic și teoria implicată în îmbunătățirea abilităților necesare. 

o Exemple de simulatoare medicale și utilizarea lor 

Există o mare varietate de simulatoare medicale disponibile, împărțite pe categorii. De exemplu, 
printre categoriile de simulatoare medicale se numără Advanced Life Support (ALS), Advanced 
Trauma Life Support (ATLS), Basic Life Support (BLS), formatori de abilități clinice, salvare de 
urgență, ginecologie, abilități de asistență medicală și îngrijire a pacienților, obstetrică, ortopedie, 
medicamente simulate, manechine simulare copii, manechine de formare TCCC, ecocardiografie 
transesofagiană și mese de disecție virtuală. 

o O scurtă prezentare a fiecărei categorii: 

Basic Life Support (BLS) – Suport vital de bază: Aceste simulatoare medicale sunt concepute cu 
caracteristici asemănătoare vieții pentru a ajuta la o pregătire eficientă în domeniul asistenței 
medicale și pentru a permite pregătirea practică a fiecărui cursant. În plus, manechinele BLS le oferă 
cursanților diferite tipuri de feedback privind performanța lor. 
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Advanced Life Support (ALS) – Suport vital avansat: Această categorie de simulatoare medicale 
este folosită pentru învățarea abilităților de extindere a suportului vital de bază cu scopul stabilizării 
pacientului. Abilitățile necesare pentru a realiza acest lucru includ defibrilarea manuală, inserția 
măștii laringiene, intubația traheală și multe altele. Manechinele și simulatoarele ALS sunt concepute 
în funcție de diferite grupe de vârstă pentru a asigura dotarea centrelor de formare în domeniul 
resuscitării și furnizorii de cursuri cu o paletă cât mai largă de dispozitive de formare ALS de înaltă 
calitate. Sunt: ALS adulți, ALS pediatric, ALS neonatal, Suport vital în trauma avansată (ATLS).  
 
Advanced Trauma Life Support (ATLS) – Suport vital în trauma avansată: Aceste simulatoare 
sunt utilizate pentru a instrui profesioniștii din domeniul sănătății în evaluarea, stabilirea 
priorităților de tratament, stabilizarea pacienților cu traumatisme grave. Abilitățile predate cu 
ajutorul manechinelor ATLS includ: Competențe chirurgicale, Competențe manuale, Competențe de 
diagnosticare (cum ar fi gestionarea căilor respiratorii și a ventilației).  
 
Formatori de competențe clinice: Aceste produse sunt utilizate pentru a echipa laboratoare 
specializate și de competențe din universități și spitale universitare. Ele sunt deosebit de utile pentru 
cursanți pentru a demonstra, exersa și evalua abilități precum auscultarea, sutura, laparoscopia, 
drenajul toracic, ultrasunete și multe altele. 
 
Salvarea de urgență: Aceste manechine au o varietate de forme și mărimi pentru a pregăti cursanții 
pentru toate tipurile de corpuri cu traume care pot fi întâlnite în timpul unei salvări. Aceste 
simulatoare de pregătire practică pentru intervenții de urgență și salvare pot fi, de asemenea, 
echipate pentru a rezista la incendii, salvări pe uscat și pe apă. 
 
Ginecologie: Simularea medicală a dezvoltat manechine ce pot fi utilizate foarte eficient în predarea 
ginecologiei. Instruirea prin simulare bazată pe scenarii oferă cursanților posibilitatea de a-și 
dezvolta abilitățile clinice de bază în examinările și procedurile ginecologice, exersând pe manechine 
și simulatoare care oferă situații asemănătoare cu cele reale ale unor proceduri normale, complicate 
și rare. 
 
Abilități de asistență medicală și îngrijire a pacienților: Practicarea evaluării pacienților, 
instruirea în procedurile de asistență medicală și, de asemenea, formarea clinică și de urgență fac 
parte din programele de formare a asistentei medicale. Simularea medicală pregătește asistenții 
medicali stagiari pentru îngrijirea și gestionarea pacienților din spital. Exemple de abilități clinice pe 
care le oferă astfel de simulatoare de îngrijire a pacienților: îngrijirea stomelor, determinarea 
tensiunii arteriale, realizarea bandajării, a intubării, a injecțiilor. 
 
Obstetrică: Simulatoarele medicale în domeniul urgențelor obstetricale sunt utilizate pentru a 
îmbunătăți cunoștințele din acest domeniu, abilitățile tehnice, munca în echipă, comunicarea 
structurată și sunt folosite în programele de formare a abilităților de urgență obstetricală. Obiectivele 
formării în domeniul obstetricii bazate pe scenarii includ nașteri normale, complicații comune în 
timpul nașterii, precum și urgențe obstetricale. 
 
Simulator ortopedic: Oasele artificiale și materialele de testare biomecanice sunt o alternativă 
rentabilă la oasele umane reale. Caracteristicile lor biomecanice le conferă proprietăți de rezistență 
similare cu ale oaselor reale. 
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Medicație simulată: poate fi utilizată pentru a îmbunătăți educația medicală practică a unui cursant 
cu medicamente și consumabile cu aspect realist pe care un profesionist din domeniul sănătății le-ar 
folosi în situații din viața reală.  
 
Truse de simulare: Acest tip de simulator medical este adaptat special domeniului medical (adică 
obstetrică, nursing, urologie etc.). Cu ajutorul unor modele anatomice și diagrame de înaltă calitate, 
acestea ajută la predarea sau explicarea subiectelor într-un mod cât mai simplu și cuprinzător. 
 
Manechine de antrenament pentru îngrijirea tactică a răniților în luptă (TCCC) (manechine de 
traumă): Aceste simulatoare medicale oferă orientări pentru furnizarea de asistență medicală 
imediată în cazul rănilor care pun viața în pericol pe câmpul de luptă. Se diferențiază trei faze de 
îngrijire a victimelor, inclusiv îngrijirea sub foc, îngrijirea tactică pe teren și îngrijirea tactică de 
evacuare. 
 
Ecocardiografie transesofagiană: producerea de imagini de înaltă calitate a inimii poate fi adesea 
dificilă din cauza poziției sondei în esofag, situat aproape de inimă. Aceste simulatoare oferă 
cunoștințe anatomice și clinice detaliate ale inimii, pe lângă abilitățile practice necesare pentru a 
manipula corect o sondă TEE. 
 
Mese de disecție virtuală: aceste simulatoare medicale oferă cursanților posibilitatea de a lucra la 
cazuri ale unor pacienți reali, crescându-le astfel capacitatea de rezolvare a problemelor și gradul de 
instruire.  Scopul este de a putea apoi să fie capabili să transfere cunoștințele teoretice de anatomie 
în lucrul cu pacienții reali. 
 
Având în vedere că utilizarea simulatoarelor medicale în mediile educaționale și de formare continuă 
să evolueze, profesioniștii din domeniul sănătății se pot aștepta la o creștere semnificativă a utilizării 
acestora. Utilizarea simulatoarelor și adoptarea pe scară largă a acestui tip de învățare simulată 
deschide posibilitatea unei alternative la predarea tradițională, îmbunătățind performanța generală 
și, eventual, contribuind la reducerea erorilor. (https://www.healthysimulation.com) 
 
Simulare chirurgicală: Există simulatoare chirurgicale de înaltă fidelitate pentru domeniile de 
specialitate ale chirurgiei laparoscopice, neurochirurgiei, chirurgiei endoscopice, chirurgiei 
traumatice, chirurgiei cardiace și chirurgiei intervenționale. Ele pot fi utilizate atât la instruirea noilor 
studenți, cât și la perfecționarea unor tehnici ale cadrelor medicale în activitate, prin utilizarea de 
programe de învățare integrate, raportare statistică bazată pe performanță, cum ar fi numărul sau 
mișcările în scopuri de evaluare. Utilizând animații 3D în timp real, dispozitive de feedback haptic și 
capacitatea de a manipula instrumente hardware realiste, simulatoarele chirurgicale de înaltă 
fidelitate au fost adoptate cu ușurință de comunitatea chirurgicală. Datorită progreselor recente în 
domeniul realității virtuale în medicină, formarea chirurgicală virtuală este un sector în plină 
expansiune în cadrul domeniului mai larg al simulării în domeniul sănătății.  

Telemedicina 3D: Consultație medicală holografică în direct. Consultație video 3D între medic și 
pacient. Responsabilizarea și educarea pacientului folosind tehnologii 3D. Colaborare între medici în 
domeniul 3D. Scanări în 3D. 

 

https://www.healthysimulation.com/medical-simulator/
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Activitate: Participanții urmăresc videoclipuri interactive cu simulare 3D în domeniul medical și 
selectează cel puțin două dintre ele pentru a le compara. 

Formatorul împarte participanții în grupuri și le cere să discute despre simulările 3D deja alese. 
Grupurile trebuie să analizeze și să compare cazurile și să sublinieze beneficiile utilizării lor și să 
prezinte pe scurt concluziile celorlalte grupuri (15 minute) 

Simulare imersivă  – pentru instruire în orice domeniu medical 

https://www.youtube.com/watch?v=H7dDZUpD624 

Masa de disecție virtuală  

https://www.anatomage.com/table/ 
https://www.youtube.com/watch?v=G1ku4uhK7O0, 
https://www.youtube.com/watch?v=kcsQUvyySVo, 
https://www.youtube.com/watch?v=MPxaF0fWFxI 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwotVR__jYo&list=UUzyYPljsLIgD6ExRK8z_g1w 
https://www.youtube.com/watch?v=MPxaF0fWFxI 

Simulator laparoscopic cu diferite module chirurgicale și bine-cunoscutul manechin Harvey. Sursă 
HealthySimulation – Medical Simulation Ressources (Harvey Manikin) 

(https://www.youtube.com/watch?v=AOc7_cYx6tU, 

https://www.youtube.com/watch?v=Q91yfaqykUU) 

 

Sursă: LAPARO – Medical Simulators 

https://www.youtube.com/watch?v=MPxaF0fWFxI
https://www.youtube.com/watch?v=AOc7_cYx6tU
https://www.youtube.com/watch?v=Q91yfaqykUU
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3D Telemedicine. Sursă: https://www.holoxica.com/telemedicine- 

https://www.youtube.com/watch?v=YALN46VS0XM 

Secțiunea 4 - Utilizarea simulării 3D în aplicații medicale pentru a stimula inovarea 

Programele de simulare în domeniul sănătății care utilizează o varietate de manechine de simulare 
clinică (simulatoare de pacienți), sau manechine de la mai mulți furnizori, sunt destul de frecvente. 
În aceste cazuri există provocări logistice și atunci intră în joc tehnologia de gestionare a simulării în 
domeniul sănătății. Simulatoarele sunt de așa natură construite încât poate fi posibilă conectarea fără 
probleme a unei serii de active, surse și sisteme disparate în cadrul unei singure interfețe.  
 
Iată șase moduri prin care tehnologia de gestionare a simulării (simulation management technology, 
abreviere: SMT) îi ajută pe profesioniști și cursanți să gestioneze manechinele de la mai mulți 
furnizori într-o singură locație centralizată. 

o Operațiuni centralizate: Indiferent de numărul de manechine utilizate de programul de 
simulare în domeniul sănătății, SMT clinic conectează toate activele, echipamentele și 
resursele într-o singură locație centralizată. Acest lucru le permite formatorilor să preia 
controlul asupra fiecărui aspect al instruirii (instruire în mai multe săli, in situ sau cu pacienți 
virtuali), inclusiv programarea, înregistrarea, notarea și informarea. Această caracteristică îi 
ajută pe investitori să maximizeze randamentul investițiilor (ROI). 

o Fluxuri de lucru automatizate: Atunci când multe persoane utilizează un centru de 
simulare și manechine în fiecare semestru, lucrurile pot deveni destul de complicate. 
Healthcare SMT eficientizează fluxurile de lucru și economisește timpul formatorilor făcând 
programarea automată, raportarea, analiza statistică, urmărirea competențelor și, de 
asemenea, cu planificarea pentru viitor. 

o Control vocal integrat al manechinului: O funcționalitate de integrare a manechinului 
ajută profesorii și tehnicienii de simulare medicală să crească intensitatea exercițiilor prin 
intermediul scenariului și al controlului vocal, ceea ce duce la o experiență mai interesantă 
pentru studenți. 

o Urmărirea inventarului și a utilizării: Se ține evidența manechinelor, a sarcinilor 
formatorilor, a consumabilelor și a medicamentelor și se determină cine și când utilizează o 
sală/un centru de simulare în domeniul sănătății, în ce scopuri, și astfel se evită erorile de 
programare, se gestionează mai bine stocurile și spațiile de lucru și, de asemenea, se 
calculează ROI. 

o Observație și analiză continue: Sesiunile de simulare a asistenței medicale pot obține un 
plus de realism atunci când sunt utilizate simultan mai multe manechine, antrenori de sarcini 

https://www.holoxica.com/telemedicine-
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sau chiar pacienți standardizați (SP), dar analiza fiecărui element poate fi foarte dificilă. SMT 
integrat face posibilă analiza simultană pentru evaluatori. 

o Informare: Informarea post-eveniment este una dintre cele mai importante componente ale 
oricărui exercițiu de simulare clinică. Cu SMT, studenții pot beneficia în continuare de 
informări îmbunătățite de jurnalul de evenimente al manechinului. 

Activitate: Discuție de grup cu cursanții despre analiza cercetării științifice. Acces la baze de date 
științifice (PubMed, EBSCO etc.), metode și tehnici de cercetare. (5 minute) 

Activitate: Formatorul le cere participanților să reflecteze asupra utilizării simulării 3D în aplicațiile 
medicale pentru a stimula inovarea - sesiune de brainstorming. (10 minute).  

Inovare 

https://www.youtube.com/watch?v=PzPKdlFbvYM 
https://www.youtube.com/watch?v=OyB1fkJ_rlY 
Exemple de cercetare în domeniul simulării 3D pentru a accelera inovarea (dezvoltarea 

dispozitivelor și a designului, bio-imprimare 3D, aplicații digitale în stomatologie). 

https://www.3dsystems.com/healthcare/device-design-and-development 

https://www.3dsystems.com/resources/webinar/?industry=Healthcare&industry=Medical%2520Sch

ools 

https://www.3dsystems.com/resources/webinar/?industry=Healthcare 

Life Sim – Centrul de simulare medicală pentru studenți, asistente și medici - organizează o mulțime 

de ateliere de lucru. 

https://simbionix.com/imsh-2022-surgical-science-and-simbionix-simulators/ 

https://simbionix.com/simulators/robotix-mentor/ 

https://www.healthysimulation.com/31193/ems-simulation-management/ 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PzPKdlFbvYM
https://www.youtube.com/watch?v=OyB1fkJ_rlY
https://www.3dsystems.com/healthcare/device-design-and-development
https://www.3dsystems.com/resources/webinar/?industry=Healthcare&industry=Medical%2520Schools
https://www.3dsystems.com/resources/webinar/?industry=Healthcare&industry=Medical%2520Schools
https://simbionix.com/imsh-2022-surgical-science-and-simbionix-simulators/
https://simbionix.com/simulators/robotix-mentor/
https://www.healthysimulation.com/31193/ems-simulation-management/


 

Proiect Erasmus+ 2020-1-PL01-KA202-081387 

 
 

60 

CHESTIONAR 

 

Întrebarea 1: 

Care este definit ia corecta  a simula rii? 

a) recrearea unui proces din lumea reală într-un mediu controlat. Implică crearea de reguli și 

modele pentru a reprezenta contextul și apoi rularea acestor modele pentru a vedea 

rezultatele 

b) o reprezentare a unui proces sau a unui obiect care descrie și explică fenomenul atunci 

când acesta nu poate fi experimentat într-o manieră directă 

c) o tehnologie care integrează informațiile digitale în mediul real al utilizatorului 

 

Întrebarea 2: 

Simulatoarele Basic Life Support (BLS) – Suport vital de baza : 

a) sunt utilizate pentru a instrui profesioniștii din domeniul sănătății în ceea ce privește 

evaluarea, prioritizarea tratamentului, gestionarea timpurie și stabilizarea pacienților cu 

traumatisme critice 

b) sunt concepute cu caracteristici realiste pentru a ajuta la instruirea eficientă în domeniul 

asistenței medicale vitale de susținere a vieții și pentru a permite pregătirea practică a 

fiecărui cursant, oferind, în plus, diferite tipuri de feedback asupra performanței 

cursanților 

c) sunt deosebit de utile pentru cursanți ca ei să poată învăța, exersa și evalua abilități precum 

auscultația, sutura, laparoscopia, drenajul toracic, ultrasunetele și multe altele 

 

Întrebarea 3: 

O activitate de î nva t are bazata  pe simulare conceputa  pentru a oferi o experient a  cu intra ri 

s i ies iri limitate exclusiv la un computer, de obicei asociate cu un monitor s i o tastatura  sau 

alt dispozitiv de asistent a  reprezinta : 

a) un scenariu clinic 

b) o simulare orientata  pe proces 

c) o simulare pe computer 

 

Întrebarea 4: 

Un scenariu, î n simularea din domeniul sa na ta t ii, reprezinta : 

a) utilizarea tehnologiei computerizate pentru a crea o lume tridimensională interactivă în 

care obiectele par reale 

b) o  experiență de simulare concepută într-un anumit mod (cunoscută și sub denumirea de 

caz) care oferă cursanților oportunitatea de a îndeplini obiectivele identificate 

c) o metodă de instruire care se desfășoară înaintea unei potențiale intervenții 

 Întrebarea 5: 

Simulatoarele de pacient imersive (IPSs): 
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a) combină simularea mediului tridimensional (3D) cu un mediu virtual și, astfel, permit o 

imersiune iluzorie într-o lume artificială, asemănătoare jocurilor pe calculator 

b) reprezintă o situație în care o persoană este implicată în implementarea și/sau livrarea 

activităților de simulare 

c) reprezintă o situație în care o persoană joacă un rol de pacient în situații reale de asistență 

medicală, în timp ce lucrătorii din domeniul sănătății din acele situații nu sunt conștienți 

de faptul că persoana respectivă nu este un pacient real 
 

 

  



 

Proiect Erasmus+ 2020-1-PL01-KA202-081387 

 
 

62 

Modul VI. Robotica pentru aplicațiile medicale 

 

OBIECTIV 
GENERAL: 
 

Înțelegerea principiilor și caracteristicilor de utilizare a instrumentelor și 
dispozitivelor robotice în aplicații medicale, precum și beneficiile utilizării acestora. 

REZULTATELE 
ÎNVĂȚĂRII 
(general): 
 
 
 

Până la sfârșitul modulului, participanții vor putea să: 
• Afle care sunt beneficiile și posibilitățile de utilizare a roboților în aplicațiile 

medicale. 
• Enumere și să compare avantajele utilizării roboticii în aplicațiile medicale. 
• Înțeleagă perspectivele de aplicare a roboților în medicină. 

METODE: Prelegeri, prezentări, studiu individual, discuții în grup, discuții bazate pe cazuri 
concrete, videoclipuri educaționale, autoevaluare. 

DURATĂ: 
 

 
90 minute 

RESURSE 
NECESARE: 
 

Multimedia, hârtie, flipchart, markere  
Computer (rețea Wi-Fi) 
Acces la baze de date științifice (PubMed, EBSCO etc.),platforme/ aplicații online 
 

SCENARIU 
PENTRU  
TRAINING 
FAȚĂ ÎN FAȚĂ: 
 

Secțiunea 1 Noțiuni despre Robotică și aplicațiile sale (25 minute)  
o Activitatea 1 (10 min): Formatorul prezintă noțiuni de Robotică - definiții, 

concepte, arhitectură, protocoale. În continuare, formatorul va arăta 
domeniile în care pot fi utilizate diferite aplicații ale Roboticii. Materialale 
prezentate mai jos pot fi utilizate aici (punctul 1. Noțiuni despre Robotică și 
aplicațiile sale). 

o Activitatea 2 (15 min): Brainstorming referitor la aplicații ale roboticii. 
Formatorul le cere participanților (aceștia pot fi împărțiți în grupuri mici) să 
întocmească o listă cu exemple de aplicații ale roboticii în diferite domenii ale 
vieții umane. Apoi fiecare grup își prezintă pe scurt exemplele, iar formatorul 
le scrie pe tablă. Ultima acțiune este crearea unei liste de aplicații ale roboticii 
cu exemplele lor. 

 
 Secțiunea 2: Aplicații ale Roboticii în Sănătate (25 minute) 

o Activitatea 1 (10 min): Formatorul explică ideea de utilizare a roboticii în 
domeniul sănătății - definiții, concepte, procese și fluxuri de lucru, posibilități. 
Apoi formatorul numește domeniile din Sănătate în care pot fi întâlnite și 
folosite aplicații ale roboticii. Materialele prezentate mai jos pot fi utilizate aici 
(punctul 2. Robotica în Sănătate). 

o Activitatea 2 (15 min): Brainstorming cu privire la exemple de aplicații 
robotice în domeniul sănătății. Formatorul le cere participanților (aceștia pot 
fi împărțiți în grupuri mici) să scrie exemple de aplicații robotice în diferite 
domenii ale asistenței medicale. În continuare, fiecare grup își prezintă pe 
scurt exemplele, iar formatorul le scrie pe tablă.  

o La final, formatorul împreună cu toți cursanții, pe baza propunerilor lor, 
creează harta mentală a aplicațiilor robotice în domeniul sănătății. 
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Secțiunea 3: Aplicații ale Roboticii în Sănătate și Medicină (30 minute) 
 
o Activitatea 1 (10 min): Formatorul prezintă posibilitățile de utilizare a aplicațiilor 

robotice în Sănătate și Medicină. În special, formatorul va pune accent pe utilizarea 
aplicațiilor robotice în spitale pentru a îmbunătăți asistența medicală. Materialele 
prezentate mai jos pot fi utilizate aici (punctul 3. Aplicații ale Roboticii în Sănătate și 
Medicină). 

 
o Activitatea 2 (15 min): Cursanții urmăresc videoclipurile despre acest subiect: 

https://www.youtube.com/watch?v=vugOOuq256M 
https://www.youtube.com/watch?v=_aJhNXXWmq0 
https://www.youtube.com/watch?v=x1Qu1YKZA0Y 
Trainerul prezintă modul în care robotica poate îmbunătăți îngrijirea pacienților în 
spitale. 
 
o Activitatea 3 (5 min): Scurtă discuție comună despre informațiile din videoclipuri. 

 
Secțiunea 4: Beneficiile și provocările Roboticii în Medicină (10 min) 
 
o Activitatea 1 (5 min): Formatorul prezintă beneficiile și provocările utilizării 

roboticii în medicină.  Cursanții urmăresc videoclipul: 
https://www.youtube.com/watch?v=2fnv_3qn3Yc Materialele prezentate mai jos pot 
fi utilizate aici (punctul 4. Beneficiile și provocările Roboticii în Medicină). 
 
o Activitatea 2 (5 min): Scurtă discuție comună despre beneficiile și provocările 

Roboticii și despre posibila dezvoltare în viitorul apropiat. 
 

RECOMANDĂRI 
ȘI RISCURI 
 

• Asigurați-vă că accesul la activitate este disponibil pentru toți. 
• Asigurați-vă că sala este suficient de mare pentru a permite mobilitatea tuturor 

cursanților. 
• Asigurați accesul la internet pentru toți cursanții. 
• Cereți în prealabil cursanților să își aducă dispozitivele mobile (smartphone-uri, 

tablete...). 
EVALUAREA 
MODULULUI: 
 

Un scurt chestionar de evaluare (CHESTIONAR) va fi folosit pentru a evalua 
cunoștințele dobândite de participanți în urma parcurgerii modulului. 
Evaluarea activităților participanților va fi făcută de către formator. 

CONȚINUT ȘI 
NOTE DE CURS 

Prezentare PowerPoint. Lucrările de cercetare privind utilizarea conceptelor și 
instrumentelor de robotică în aplicațiile medicale. 

REFERINȚE Cărți: 
2. Yamamoto, Ikuo. Practical robotics and mechatronics: marine, space and 

medical applications. ISBN: 9781849199681, 2016. 
Articole științifice: 

5. Tse, Z. T. H., Chen, Y., Hovet, S., Ren, H., Cleary, K., Xu, S., & Monfaredi, R. (2018). 
Soft robotics in medical applications. Journal of Medical Robotics Research, 
3(03n04), 1841006. 

https://www.youtube.com/watch?v=vugOOuq256M
https://www.youtube.com/watch?v=_aJhNXXWmq0
https://www.youtube.com/watch?v=x1Qu1YKZA0Y
https://www.youtube.com/watch?v=2fnv_3qn3Yc
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6. P. Dario, E. Guglielmelli, B. Allotta and M. C. Carrozza, "Robotics for medical 
applications," in IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 3, no. 3, pp. 44-56, 
Sept. 1996, doi: 10.1109/100.540149. 

7. Suthakorn, Jackrit. "Robotics in Medical Applications." Bangkok: ISBME 
(2004). 

8. Burgner-Kahrs, J., Rucker, D. C., & Choset, H. (2015). Continuum robots for 
medical applications: A survey. IEEE Transactions on Robotics, 31(6), 1261-
1280. 

9. Hsiao, Jen-Hsuan, Jen-Yuan Chang, and Chao-Min Cheng. "Soft medical 
robotics: clinical and biomedical applications, challenges, and future 
directions." Advanced Robotics 33.21 (2019): 1099-1111. 

Pagini web: 
5. https://ifr.org/blog 
6. https://www.intel.com/content/www/us/en/healthcare-it/robotics-in-

healthcare.html 
7. https://medicalfuturist.com/robotics-healthcare/ 
8. https://www.healthcare-administration-degree.net/faq/how-are-robots-

changing-healthcare/ 
9. https://www.medicaldevice-network.com/comment/what-are-the-main-

types-of-robots-used-in-healthcare/ 
 

Secțiunea 1. Noțiuni despre Robotică și aplicațiile sale 

Roboții din domeniul sănătății schimbă modul în care se efectuează intervențiile chirurgicale, 

îmbunătățesc livrarea și dezinfectarea echipamentelor medicale și le oferă medicilor mai mult timp 

pentru a se ocupa de pacienți. Roboții medicali ajută la operații, simplifică logistica spitalului și 

permit acordarea unei atenții mai mari pacienților. 

• Roboții medicali sunt de mai multe feluri: roboți pentru asistență chirurgicală, roboți 

modulari,  roboți pentru servicii, roboți sociali, roboți mobili și roboți autonomi. 

• Robotica în domeniul sănătății contribuie la îmbunătățirea îngrijirii pacienților, 

sporind în același timp eficiența operațională. 

• Roboții medicali sunt folosiți în chirurgia asistată de inteligență artificială, la 

automatizarea sarcinilor și analiza în timp real a datelor despre pacienți. 

Apăruți în anii 1980, primii roboți din domeniul medical au oferit asistență chirurgicală prin 

intermediul brațelor robotice. De-a lungul anilor, viziunea computerizată și analiza de date bazate pe 

inteligența artificială (AI) au transformat robotica medicală, extinzând capacitățile în multe alte 

domenii ale sănătății. În prezent, roboții sunt utilizați nu numai în sala de operație, ci și în mediile 

clinice pentru a sprijini lucrătorii din domeniul sănătății și pentru a îmbunătăți îngrijirea pacienților. 

Primii roboți din domeniul sănătății au apărut în anii 1980. Aceștia erau reprezentați de brațele 

robotizate utilizate în cadrul unor operații. De-a lungul anilor, recunoașterea imaginilor și analizele 

de date folosind inteligența artificială (IA) au transformat robotica medicală, extinzând capacitățile 

acesteia la multe alte domenii ale Sănătății. În prezent, roboții sunt utilizați nu numai în sălile de 
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operație, ci și pentru a sprijini lucrătorii medicali și pentru a îmbunătăți îngrijirea pacienților. De la 

izbucnirea pandemiei COVID-19, spitalele și clinicile au început să utilizeze roboți pentru o gamă mai 

largă de sarcini cu scopul de a contribui la reducerea răspândirii agentului patogen. A devenit clar că 

eficiența operațională și reducerea riscurilor oferite de roboții medicali au beneficii în multe domenii. 

De exemplu, roboții pot curăța și dezinfecta singuri saloanele pacienților. Acest lucru ajută la 

limitarea contactului personal în secțiile de boli infecțioase. Roboții care utilizează un software de 

identificare a medicamentelor bazat pe inteligență artificială reduc timpul necesar pentru 

recunoașterea, potrivirea și distribuirea medicamentelor către pacienți în spitale. 

În timpul pandemiei COVID-19, spitalele și clinicile au început să utilizeze roboți pentru o gamă 

mult mai largă de sarcini cu scopul a contribui la reducerea expunerii la agenți patogeni. Este clar că 

eficiența operațională și reducerea riscurilor oferite de roboții medicali oferă valoare în multe 

domenii. Roboții funcționează autonom, ajungând în cele din urmă să îndeplinească anumite sarcini 

în întregime pe cont propriu. Medicii, asistentele medicale și alți lucrători din domeniul sănătății se 

pot concentra pe oferirea unei mai bune îngrijiri și a empatiei atât de necesare pacienților.  

Pe măsură ce tehnologia avansează, roboții vor deveni din ce în ce mai independenți, până când vor 

fi capabili să îndeplinească foarte multe sarcini fără niciun ajutor. Ca urmare, medicii, asistentele și 

alți profesioniști din domeniul sănătății se vor putea concentra pe furnizarea de îngrijiri și mai bune 

pacienților. 

Secțiunea 2. Aplicații ale Roboticii în Sănătate 

Putem distinge următoarele tipuri de roboți în domeniul sănătății: 

1. Roboți pentru asistență chirurgicală 

Odată cu avansarea tehnologiei de control al mișcării, a crescut și precizia roboților de asistență 

chirurgicală. Aceștia ajută la efectuarea de microproceduri complexe fără a face incizii mari. Evoluția 

roboților chirurgicali continuă și se anticipează că, nu peste foarte mult timp, roboții dotați cu 

inteligență artificială vor utiliza recunoașterea imaginilor pentru a naviga în zone specifice ale 

corpului, evitând în același timp nervii și alte obstacole. Unii roboți chirurgicali pot chiar să efectueze 

sarcini pe cont propriu, permițând chirurgilor să supravegheze activitățile prin intermediul unei 

console. 

Operațiunile robotice se împart în două categorii principale: 

o Chirurgie minim invazivă asupra trunchiului. Aici sunt incluse histerectomia, 

prostatectomia, chirurgia bariatrică și alte proceduri axate în principal pe țesuturile moi. După 

ce pătrund în corp printr-o mică incizie, acești roboți se poziționează și formează o platformă 

stabilă de pe care operația poate fi efectuată prin control de la distanță. Chirurgia deschisă, cu 

incizii mari, era odinioară norma pentru majoritatea procedurilor interne, iar perioada de 

recuperare era mult mai lungă și exista o probabilitate mai mare de infecție și alte complicații. 

Realizarea manuală unei incizii de mărimea unui buton este dificilă chiar și pentru un chirurg 
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experimentat. Roboții chirurgicali, cum ar fi da Vinci by Intuitive, facilitează executarea 

acestor proceduri fără a reduce precizia și scad riscul de infecție și alte complicații. Intervenții 

chirurgicale minim invazive realizate la nivelul trunchiului: histerectomie robotică, 

prostatectomie robotică, chirurgie bariatrică, alte proceduri asupra țesuturilor moi. 

o Operații ortopedice. Dispozitive precum robotul Stryker Mako pot fi programate pentru a 

efectua operații ortopedice obișnuite, cum ar fi realizarea de implanturi de genunchi sau de 

șold. Aceste aparate combină brațe robotizate inteligente, imagistică 3D și analiză de date, 

lucru care duce la obținerea unor rezultate mai previzibile datorită introducerii unui ajutor 

pentru chirurg sub forma unor limite definite spațial. Modelarea IA  face posibilă programarea 

lui Mako special pentru chirurgia ortopedică, învățându-l să aleagă cu precizie direcțiile și 

modul de efectuare a procedurilor. Chirurgie ortopedică: brațe robotizate inteligente, 

imagistică 3D și analiză de date. 

 

Capacitatea de a partaja fluxul video din sala de operație către alți medici, indiferent de cât de 

îndepărtată este locația, le permite chirurgilor să se consulte cu alți specialiști de top din domeniul 

lor. Ca urmare, pacienții sunt îngrijiți de cei mai buni chirurgi. 

Domeniul roboticii chirurgicale evoluează către o mai bună utilizare a inteligenței artificiale. 

Recunoașterea imaginilor permite roboților chirurgicali să facă distincția între tipurile de țesut din 

câmpul lor vizual. De exemplu, ei pot ajuta acum chirurgii să evite contactul cu nervii și mușchii în 

timpul operației. 

Recunoașterea imaginilor tridimensionale în versiunea HD poate oferi chirurgilor informații 

detaliate și le poate îmbunătăți eficiența în timpul operației. Se preconizează că roboții vor fi capabili 

să se ocupe în mod independent de sarcini minore, cum ar fi coaserea rănilor sau alte sarcini specifice, 

sub supravegherea unui chirurg. 

Robotica joacă un rol cheie și în formarea chirurgilor. Un exemplu este Mimic Simulation Platform, 

care utilizează inteligența artificială și realitatea virtuală pentru a oferi noilor chirurgi pregătire în 

domeniul roboticii operaționale. Aceștia pot exersa proceduri și dobândi abilități folosind controlul 

robotic într-un mediu virtual. 

2. Roboți modulari  

Roboții modulari îmbunătățesc alte sisteme și pot fi configurați pentru a îndeplini mai multe funcții. 

În domeniul sănătății, există roboți terapeutici cu exoschelet, brațe și picioare robotice protetice. 

Roboții terapeutici ajută la reabilitarea pacienților după accidente vasculare cerebrale, paralizii, 

leziuni cerebrale traumatice și scleroză multiplă. Sunt dotați cu inteligență artificială și camere video 

speciale și pot monitoriza starea pacientului observând exercițiile prescrise, măsurând amplitudinea 

mișcărilor în diferite poziții și urmărind progresul mai precis decât ochiul uman. De asemenea, pot 

interacționa cu pacienții, oferind sfaturi de antrenament și motivare. 
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3. Roboți pentru servicii  

Roboții pentru servicii îi scutesc pe lucrătorii medicali de obligația de a îndeplini sarcini logistice de 

rutină. Mulți dintre acești roboți lucrează pe cont propriu și trimit rapoarte atunci când sarcina este 

finalizată. Ei pot realiza curățarea și dezinfectarea saloanelor pacienților, urmăresc livrările și 

plasează comenzi, reaprovizionează dulapurile cu medicamente și transportă lenjeria de pat la și de 

la spălătorie. Îndeplinirea unor sarcini de rutină de către acești roboți permite profesioniștilor din 

domeniul sănătății să se concentreze asupra nevoilor urgente ale pacienților. 

4. Roboți sociali 

Roboții sociali interacționează direct cu oamenii. Aceștia sunt "mașini prietenoase" care pot fi folosite 

în mediile de îngrijire pe termen lung, unde oferă interacțiune socială și supraveghere. Pot încuraja 

pacienții să respecte regimurile medicale sau pot oferi un sprijin cognitiv, menținând acuitatea 

mentală și buna dispoziție. Roboții sociali sunt întrebuințați și pentru a arăta direcții în clădirea 

spitalului atât pentru vizitatori, cât și pentru pacienți. În general, acești roboți  ușurează sarcinile 

îngrijitorilor și îmbunătățesc starea emoțională a pacienților. 

5. Roboți mobili 

Roboții mobili se deplasează în spitale și clinici de-a lungul unor linii sau rute prestabilite. Sunt 

utilizați pentru numeroase sarcini - decontaminarea camerelor, transportul pacienților sau 

deplasarea utilajelor grele. Roboții mobili responsabili de curățare și dezinfecție pot folosi lumina 

ultravioletă (UV), vapori de peroxid de hidrogen sau filtrarea aerului. Acest lucru ajută la reducerea 

riscului de contaminare și la uniformizarea decontaminării locurilor accesibile. 

6. Roboți autonomi 

Roboții autonomi cu o gamă largă de camere de detectare a adâncimii pot ajunge în mod independent 

la pacienții din sala de examinare, permițând medicilor să interacționeze la distanță. De asemenea, 

roboții controlați de la distanță de un specialist sau de un alt angajat pot însoți medicii în timpul 

vizitelor. Acest lucru permite efectuarea consultațiilor de diagnosticare și de îngrijire a pacienților 

prin intermediul ecranului. Roboții autonomi își supraveghează starea bateriei și se întorc la stația 

de încărcare atunci când este necesar. 

Unii roboți autonomi curăță și dezinfectează în timp ce se deplasează între departamentele de boli 

infecțioase, sălile de operație, laboratoare și zonele publice ale spitalului. Unul dintre prototipurile 

de roboți autonomi, creat de startup-ul Akara, este testat pentru  dezinfectarea suprafețelor 

contaminate cu ajutorul luminii UV. Sarcina sa este de a decontamina camerele și echipamentele din 

spitale pentru a ajuta la combaterea COVID-19. 

Secțiunea 3. Aplicații ale Roboticii în Sănătate și Medicină 

Roboții sunt folosiți de câțiva ani în sectorul sănătății. Începând cu 2015, gama de aplicații robotice 

în Sănătate s-a extins rapid și include aplicații pentru medici, asistente medicale, îngrijitori și pacienți 

în spitale și centre de îngrijire. 
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Câteva aplicații remarcabile: 

• Dezvoltarea și producția de medicamente: 

Roboții sunt folosiți în întregul lanț de aprovizionare farmaceutică, de la cercetarea de bază la 

producția de medicamente, inspecția calității și ambalarea. Roboții sprijină descoperirea de noi 

tratamente vitale, permit efectuarea mai rapidă a testelor medicale pentru pacienți, ajută 

producătorii farmaceutici să respecte reglementările din ce în ce mai stricte privind producția de 

medicamente și să maximizeze eficiența producției de medicamente. 

• Eliberarea de medicamente: 

Roboții îmbunătățesc eficiența și acuratețea eliberării medicamentelor în farmacii. Ei sunt 

întrebuințați atât în farmaciile din spitale, cât și în cele comunitare care livrează medicamentele 

comandate online. În același timp crește numărul tehnologiilor robotice pentru inspecția și 

urmărirea calității. 

Aplicațiile roboticii sunt utilizate pe scară largă în industria farmaceutică. De exemplu, se poate 

combina o bază mobilă și un braț robotizat, ceea ce permite robotului să efectueze sarcini secvențiale 

care implică deplasarea de la o mașină la alta. 

• Logistica spitalului: 

Roboții mobili autonomi (AMR) sunt utilizați de ceva timp în spitale pentru a transporta lenjerie, 

medicamente și echipamente medicale. Folosirea acestui tip de roboți este benefică, iar personalul 

medical care înainte efectua aceste sarcini evită problemele legate de ridicarea greutăților și dispune 

de timp suplimentar pentru a se concentra asupra îngrijirii pacienților.  

Pentru ca AMR să poată fi întrebuințați în spitale și în centrele de îngrijire, e nevoie ca ascensoarele 

să fie adaptate; unii roboți mobili autonomi pot emite comenzi vocale simple pentru a avertiza 

persoanele care se apropie de ei. 

• Chirurgie: 

Posibilitatea chirurgilor să efectueze o varietate de operații cu o precizie mai mare și cu timpi de 

recuperare mai rapizi pentru pacienți. 

• Recuperare:  

Avantajul dispozitivelor robotizate față de exercițiile de recuperare ghidate doar de un terapeut este 

că aceste dispozitive asigură repetarea mișcărilor în același mod de fiecare dată, antrenând creierul 

pentru a permite mușchilor să efectueze automat mișcările. 

• Asistență robotică pentru personalul medical: 

Roboții pot furniza informații, pot răspunde la întrebări simple și pot conecta utilizatorul cu un 

profesionist calificat prin intermediul unei legături video, permițând comunicarea la distanță între 

medici, asistente medicale și pacienți. 
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Înainte de a discuta despre roboții chirurgicali da Vinci - care sunt cu siguranță cele mai populare și 

cele mai bune (după cum spun mulți experți) dispozitive din categoria luată în considerare în acest 

moment – ne putem îndrepta atenția o clipă spre robotul chirurgical ZEUS. Acesta a fost singurul 

robot care ar fi putut amenința rolul dominant al robotului da Vinci deoarece avea capacități 

comparabile și ar fi putut fi mai ieftin. Robotul ZEUS a fost eliminat de pe piață, compania care îl 

producea, Computer Motion, a fost cumpărată în 2003 de către compania Intuitive Surgical Inc. care 

produce roboții da Vinci. Noul proprietar a oprit imediat construcția și vânzarea roboților ZEUS, 

făcând din da Vinci liderul incontestabil pe piața roboților chirurgicali. 

Roboții ZEUS au fost produși încă din 1995, iar în 1996 au fost testați pe animale, iar apoi au fost deja 

folosiți pentru a efectua operații umane, mai ales că au fost aprobați de instituția FDA din SUA.  

Robotul da Vinci este utilizat cu succes în operații complexe din sferele proctologică, ginecologică, 

urologică și cardiochirurgicală. Poate fi controlat de la distanță de către un chirurg care îndepărtează 

în mod eficient și sigur țesuturile și organele bolnave. 

Sistemul chirurgical da Vinci este alcătuit dintr-o consolă chirurgicală ergonomică, o platformă pe 

partea pacientului cu patru brațe interactive, sistemul de vizualizare de înaltă performanță InSite și 

instrumentele brevetate EndoWrist. Foto: Intuitive Surgical 

 

Cu ajutorul cunoștințelor moderne în materie de tehnologie robotică, mișcările mâinii chirurgului 

sunt scalate, filtrate și transpuse fără probleme în mișcările exacte ale instrumentelor EndoWrist. 

Foto: Advocate Lutheran General Hospital, USA. 
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Medicul chirurg poate controla brațele robotului de la distanță, efectuând operații complexe. Foto: 

Intuitive Surgical. 

 

Robotul poate fi utilizat în multe domenii ale medicinei, inclusiv pentru proceduri specializate din 

urologie, ginecologie, cardiochirurgie și chirurgie toracică. Cu ajutorul robotului se efectuează, de 

asemenea, proceduri în domeniul chirurgiei generale și al otorinolaringologiei.  

Robotul da Vinci este utilizat cu succes și în îndepărtarea leziunilor neoplazice. Foto: Intuitive 

Surgical. 
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Brațele operatorii sunt acoperite cu o folie specială, sunt ușor de curățat și sterilizat, reducând astfel 

riscul de transmitere a infecțiilor perioperatorii. Datorită unei tehnologii specializate, este eliminat 

tremurul ușor al mâinii chirurgului, reducând la minimum riscul de eroare.  

Noile perspective pentru bolnavii de cancer sunt create, printre altele, de o creștere dinamică a 

procedurilor de prostatectomie efectuate în întreaga lume (utilizate la bărbați în cazul cancerului de 

prostată).  

Utilizarea robotului da Vinci în histerectomie (la femei,  în cazul modificărilor neoplazice din 

interiorul uterului) permite o operație precisă, îmbunătățind tehnicile întrebuințate până în prezent. 

Foto: Advocate Lutheran General Hospital, USA 
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Secțiunea 4: Beneficiile și provocările Roboticii în Medicină   

Robotica medicală duce îngrijirea pacienților la un nivel superior, permite activități clinice mai 

eficiente și oferă un mediu sigur pentru pacienți și pentru personalul medical. 

• Îngrijire de înaltă calitate a pacienților 

Roboții medicali sunt folosiți în proceduri cât mai puțin invazive, ei realizează monitorizarea 

adaptată și frecventă a pacienților cu afecțiuni cronice, terapia inteligentă și implicarea socială a 

pacienților în vârstă. În plus, aceștia reduc sarcina de lucru a personalului medical. Prin urmare, 

asistentele medicale și alți îngrijitori pot oferi mai multă empatie și interacțiune umană, ceea ce poate 

duce la o stare bună a pacienților pe termen lung. 

• Eficiență operațională 

Roboții pentru servicii îmbunătățesc performanța sarcinilor de rutină, reduc cerințele fizice ale 

muncii umane și asigură o mai mare coerență a proceselor. Aceștia supraveghează inventarul și 

îndeplinesc comenzile în timp util. Datorită lor nu există niciodată lipsă de materiale, echipamente și 

medicamente. Roboții mobili responsabili de curățenie și dezinfecție permit internarea rapidă a 

pacienților în saloane dezinfectate. 

• Mediu de lucru sigur  

Roboții pentru servicii contribuie la menținerea în siguranță a lucrătorilor din domeniul sănătății 

prin transportul de consumabile și lenjerie de pat în spitalele în care există un risc de expunere la 

agentul patogen. Roboții pentru curățare și dezinfecție scad acest risc, reducând în același timp 

infecțiile dobândite în spitale - sunt deja utilizați de sute de unități sanitare. Roboții sociali ajută, de 

asemenea, la îndeplinirea anumitor sarcini, cum ar fi mutarea paturilor sau a pacienților. Acest lucru 

reduce efortul fizic al personalului din domeniul sănătății. 

Beneficiile obținute în urma utilizarii roboților în chirurgie ar putea fi următoarele: 

1. Precizia mișcărilor sau posibilitatea de scalare a mișcărilor - măsurând cu punctul de referință, 

modul în care chirurgul a mișcat mâna, putem împărți valoarea măsurată cu numărul de scalare. 

Ca urmare, unealta instalată pe robot va face mișcări mai mici decât cele pe care le face chirurgul 

pe consola sa - punctul de setare. Astfel se poate obține o precizie mult mai mare a mișcărilor (în 

cazuri extreme, unealta se poate mișca de 10 ori mai puțin decât mâna chirurgului). 

2. Mișcări sigure - filtrare - uneori la chirurgi există o problemă cu tremurul mâinilor. Ce legătură 

are robotul cu asta? În sistemul de control se poate introduce o filtrare specifică care va "netezi" 

vibrațiile mișcărilor mâinilor. Acest lucru, la rândul său, va crește semnificativ încrederea în 

mișcările instrumentului și siguranța pacientului. 

3. Minim invaziv - unul dintre cele mai importante avantaje. Primii roboți au fost cardiochirurgicali, 

datorită cărora medicii puteau ajunge la inimă printre coaste, evitând astfel necesitatea de a le 

tăia. Ca urmare, timpul de spitalizare al pacientului după o operație pe cord a fost redus de la 

câteva luni (2-3) la câteva săptămâni (2-3), iar cicatricea este mult mai mică decât în cazul 

metodei tradiționale. 
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CHESTIONAR 

Întrebarea 1: 
Ce categorii de personal din domeniul sănătății pot fi asistate în prezent de roboți? 

a)medici, asistente medicale, 
b)medici, asistente medicale, personal auxiliar 
c)medici, asistente medicale, personal auxiliar, personal administrativ 

 

 Întrebarea 2: 
Când au apărut primii roboți în domeniul sănătății? 

a) în anii 1970 
b) în anii 1980 
c) în anii 1990  

 

 Întrebarea 3: 
Ce domenii ale informaticii au influențat în mod semnificativ dezvoltarea utilizării roboților în 
domeniul sănătății? 

a) recunoașterea imaginilor, analiza datelor, inteligența artificială (AI) 
b) baze de date, recunoașterea imaginilor, simularea jocurilor, analiza datelor, inteligența 

artificială (AI) 
c) grafică pe calculator, recunoașterea imaginilor, baze de date, big data, inteligență 

artificială (AI) 
 

 Întrebarea 4: 
Două categorii principale de operații realizate cu ajutorul roboților sunt:  

a) chirurgia minim invazivă a capului, operațiile dentare 
b) chirurgia minim invazivă a trunchiului, operații dentare 
c) chirurgia minim invazivă a trunchiului, operații ortopedice 

 

 Întrebarea 5: 
Cum se numește unul dintre cei mai cunoscuți roboți utilizați în operații complexe în proctologie, 
ginecologie, urologie și cardiochirurgie? 

a) Robin Head 
b) da Vinci 
c) ZEUS 
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Modul VII. Realitatea Virtuală și Realitatea Augmentată pentru aplicațiile medicale 

 

OBIECTIV 
GENERAL: 

Scopul principal al acestui modul este de a prezenta tehnologiile VR și AR, precum și 
utilizarea lor în Medicină.  

REZULTATELE 
ÎNVĂȚĂRII 
(general): 
 
 
 

La sfârșitul modulului, cursanții vor fi capabili să:  
• Cunoască diferența dintre AR și VR 
• Dețină cunoștințe despre tehnologiile VR/AR în ceea ce privește domeniul 

Sănătății 
• Înțeleagă provocările legate de VR/AR și de utilizările lor în practica clinică 
• Înțeleagă cum îngrijirea pacienților devine mai eficientă prin folosirea 

tehnologiilor VR/AR 
• Aprecieze beneficiile acestor tehnologii analizând aplicații și exemple de 

VR/AR în sectorul sănătății 
 

METODE: • Prezentări Power Point, prelegeri, videoclipuri, discuții în grup 

DURATĂ: 90 minute 

RESURSE 
NECESARE: 
 

• Laptop (pentru formator), monitor/proiector, tablă albă și markere 
• Prezentare - Realitatea Virtuală și Realitatea Augmentată pentru aplicații 

medicale 
• Conexiune la internet pentru videoclipuri online 

Pentru online (resurse suplimentare): 
• Fiecare participant trebuie să dispună de un laptop/PC/tabletă împreună cu 

o conexiune la internet 
 

SCENARIU 
PENTRU  
TRAINING FAȚĂ 
ÎN FAȚĂ: 

Secțiunea 1: Introducere – Ce sunt VR și AR (10 minute) 
o Activitatea 1: Formatorul le cere participanților (aceștia pot fi împărțiți în grupuri 

mici) să noteze orice diferențe între cele două tipuri de tehnologii. După 5 minute 
de discuții, fiecare grup este rugat să prezinte celorlalți colegi lista întocmită.                                                                                                                                                                                                                                                                  

o Activitatea 2: Formatorul va explica apoi diferențele dintre AR și VR (același lucru 
pentru online). 

 
Secțiunea 2: Realitatea Virtuală și aplicațiile ei în Sănătate (25 minute) 
o Activitatea 1: Formatorul le cere participanților (aceștia pot fi împărțiți în grupuri 

mici) să facă o listă cu modul în care VR poate fi aplicată în domeniul sănătății (5 
minute) 

o Activitatea 2: Formatorul explică apoi ce este VR și cum se aplică în diferite 
industrii, precum și în sectorul sănătății. De asemenea, sunt explicate tipurile de 
sisteme VR (același lucru pentru online). 

o Activitatea 3: Video despre utilizarea VR în domeniul sănătății (video 1) 
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Secțiunea 3: Realitatea Augmentată în domeniul sănătății (25 min) 
o Activitatea 1: Formatorul le cere participanților (aceștia ar putea fi împărțiți în 

grupuri mici) să facă o listă cu modul în care AR poate fi aplicată în domeniul 
sănătății (5 minute) 

o Activitatea 2: Formatorul explică apoi ce este AR și cum se aplică în diferite 
industrii, precum și în sectorul sănătății. De asemenea, sunt menționate diferite 
tipuri de AR.  

o Activitatea 3: Participanții sunt rugați să descarce aplicația "The Brain App" 
pentru a experimenta personal AR         https://apps.apple.com/us/app/the-
brain-ar-app/id680599952 
Videoclipul poate fi afișat în cazul în care aplicația nu funcționează: 
https://www.youtube.com/watch?v=vasq7h3lcbU&ab_channel=HarmonyStudi
os 

o Activitatea 4: Video despre utilizarea AR în domeniul sănătății (video 2) (același 
lucru pentru online) 

 
Secțiunea 4: Avantajele și dezavantajele AR și VR (20 minute) 

o Activitatea 1: Formatorul îi va întreba pe participanți dacă cunosc vreun 
avantaj al AR/VR (în ceea ce privește Sănătatea)  

o Activitatea 2: Formatorul îi va întreba pe participanți dacă cunosc vreun 
dezavantaj al AR/VR (în ceea ce privește Sănătatea)  

o Activitatea 3: Formatorul va explica principalele avantaje și dezavantaje, 
precum și cum poate fi minimizat impactul negativ al acestor tehnologii  

o Activitatea 4: Sunt prezentate videoclipuri despre avantajele utilizării VR și 
AR (Video 3 și 4) (același lucru pentru online) 

 
Secțiunea 5: Studii de caz (10 minute) 
o Activitatea 1: Formatorul va oferi câteva exemple de studii de caz privind 

utilizarea tehnologiilor AR/VR 
o Activitatea 2: Recapitulare a lecției 

 
RECOMANDĂRI 
ȘI RISCURI 
 

o Este recomandabil ca spațiul din sala de clasă să fie adecvat pentru ca 
participanții să se poată mișca, să constituie grupuri grupuri   

o Se încurajează participarea activă a cursanților 
o În cazul în care este prezentă o grupă mică, sesiunile de grup pot fi realizate cu 

întreaga clasă 
 

EVALUAREA 
MODULULUI: 

Un scurt chestionar de evaluare (CHESTIONAR) va fi folosit pentru a evalua 
cunoștințele dobândite de participanți în urma parcurgerii modulului. 
 

CONȚINUT ȘI 
NOTE DE CURS 

Video 1 
https://www.youtube.com/watch?v=fxDCYmsw2M0&ab_channel=EyeonTech 
Video 2 https://www.youtube.com/watch?v=567Eb-
Gccn8&t=64s&ab_channel=CaseWesternReserveUniversity 
Video 3 
https://www.youtube.com/watch?v=KGo7vdmW2G8&ab_channel=DefunctChanne
l 

https://apps.apple.com/us/app/the-brain-ar-app/id680599952
https://apps.apple.com/us/app/the-brain-ar-app/id680599952
https://www.youtube.com/watch?v=vasq7h3lcbU&ab_channel=HarmonyStudios
https://www.youtube.com/watch?v=vasq7h3lcbU&ab_channel=HarmonyStudios
https://www.youtube.com/watch?v=fxDCYmsw2M0&ab_channel=EyeonTech
https://www.youtube.com/watch?v=567Eb-Gccn8&t=64s&ab_channel=CaseWesternReserveUniversity
https://www.youtube.com/watch?v=567Eb-Gccn8&t=64s&ab_channel=CaseWesternReserveUniversity
https://www.youtube.com/watch?v=KGo7vdmW2G8&ab_channel=DefunctChannel
https://www.youtube.com/watch?v=KGo7vdmW2G8&ab_channel=DefunctChannel
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Video 4 
https://www.youtube.com/watch?v=yxZ77vD6r50&ab_channel=3D4MedicalFrom
Elsevier 
 

REFERINȚE o Immersivetouch.com (2021) Retrieved 19 September 2021, From: 
https://www.immersivetouch.com/immersivesim-training 

o The Franklin Institute (2021) The History of Virtual Reality. Retrieved 19 
September 2021, From: https://www.fi.edu/virtual-reality/history-of-virtual-
reality 

o FDM Group (2020) 5 Exciting Uses for Virtual Reality. Retrieved 19 September 
2021, from: https://www.fdmgroup.com/5-exciting-uses-for-virtual-reality/ 

o The Mainstreaming of Augmented Reality: A Brief History (2016) Ana Javornik. 
Retrieved 19 September 2021, From: https://hbr.org/2016/10/the-
mainstreaming-of-augmented-reality-a-brief-history 

o 3D4MEDICAL (2021) Elsevier, Retrieved 3rd October 2021, From: 
https://3d4medical.com/support/complete-anatomy/ar 

o Key challenges to adopting VR/AR in healthcare (2017) Kris Kolo. Retrieved 3rd 
October 2021, From: https://www.thevrara.com/blog2/2017/6/10/key-
challenges-to-adoption-of-vrar-for-healthcare 

o Benefits of augmented reality in healthcare (2019) Yash Jay, Retrieved 5th 
October 2021, From: https://www.affinityvr.com/augmented-reality-in-
healthcare/ 

 

Secțiunea 1: Introducere – Ce sunt VR și AR 

Ce este VR: VR este un mediu tridimensional, generat de computer, care poate fi explorat și cu care 

o persoană poate interacționa. Persoana care interacționează cu acest mediu devine parte din el, fiind 

complet imersată și manipulând obiecte sau efectuând o serie de acțiuni. 

Ce este AR: tehnologia ce permite îmbogățirea unei imagini a lumii reale cu imagini generate de 

computer și informații digitale. Acest lucru se realizează în principal cu ajutorul smartphone-urilor 

pregătite pentru AR sau a unor aplicații specifice. 

Secțiunea 2: Realitatea Virtuală și aplicațiile ei în Sănătate 

Contextul VR: Prima cască VR a fost dezvoltată în anii '60 de Morton Heilig, sub numele de masca 

Telesphere. Această invenție a dat naștere mai multor versiuni similare pe tot parcursul anilor 1960. 

Dezvoltarea ulterioară a căștilor VR a continuat în anii '70 și '80. La mijlocul anilor 1980, NASA a 

dezvoltat un sistem montat pe cap care funcționa împreună cu mănuși speciale pentru a oferi un 

mediu mai captivant.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxZ77vD6r50&ab_channel=3D4MedicalFromElsevier
https://www.youtube.com/watch?v=yxZ77vD6r50&ab_channel=3D4MedicalFromElsevier
https://www.immersivetouch.com/immersivesim-training
https://www.fi.edu/virtual-reality/history-of-virtual-reality
https://www.fi.edu/virtual-reality/history-of-virtual-reality
https://www.fdmgroup.com/5-exciting-uses-for-virtual-reality/
https://hbr.org/2016/10/the-mainstreaming-of-augmented-reality-a-brief-history
https://hbr.org/2016/10/the-mainstreaming-of-augmented-reality-a-brief-history
https://3d4medical.com/support/complete-anatomy/ar
https://www.thevrara.com/blog2/2017/6/10/key-challenges-to-adoption-of-vrar-for-healthcare
https://www.thevrara.com/blog2/2017/6/10/key-challenges-to-adoption-of-vrar-for-healthcare
https://www.affinityvr.com/augmented-reality-in-healthcare/
https://www.affinityvr.com/augmented-reality-in-healthcare/
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Utilizări ale VR în diferite domenii:  

1. VR în domeniul militar: În multe țări, armata a adoptat utilizarea realității virtuale în cadrul 

instruirii deoarece aceasta le permite să realizeze o gamă largă de simulări care ar fi foarte 

costisitoare dacă ar fi efectuate în realitate.  

2. VR în Sport: Realitatea virtuală poate fi utilizată de antrenori și jucători pentru a se antrena 

mai eficient într-o serie de sporturi deoarece pot urmări și experimenta anumite situații în 

mod repetat și astfel își pot îmbunătăți performanțele. 

3. VR în sănătatea mintală: Tehnologia VR a devenit o metodă principală de tratare a stresului 

post-traumatic. 

4. VR în formarea medicală: Datorită naturii sale interactive, studenții la medicină și 

stomatologie pot să folosească VR pentru a exersa operații și proceduri.  

5. VR în Educație: Elevii pot fi duși în excursii virtuale, de exemplu, la muzee, pot face tururi ale 

sistemului solar și se pot întoarce în timp în diferite epoci. 

 

Diferite tipuri de VR: 

 

Cum se utilizează VR în domeniul sănătății? 
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Exemplu de utilizare în domeniul sănătății: 

ImmersiveSim™ - este o platformă de realitate virtuală (VR) care utilizează căști VR pentru a oferi o 

experiență complet imersivă, ca și cum utilizatorul s-ar afla în sala de operație. Utilizatorul folosește 

stiloul robotic fizic care, la rândul său, este replicat pe software-ul VR sub forma instrumentelor 

chirurgicale și a mișcărilor mâinilor în timp real. Brațele robotice oferă feedback utilizatorului pentru 

o experiență mai captivantă și rezultate mai bune ale învățării. 

Utilizarea tehnologiei VR pentru tratarea unor afecțiuni precum PTSD câștigă popularitate ca metodă 

alternativă de terapie de expunere. Un astfel de exemplu este utilizarea tehnologiei VR pentru a trata 

soldații care suferă de PTSD. Pacienții sunt plasați într-un mediu similar cu cel experimentat în timpul 

războiului și, în acest mod, este mai puțin probabil ca ei să experimenteze simptome PTSD atunci 

când se confruntă cu anumite situații declanșatoare. 

Următorul videoclip poate fi prezentat: 

https://www.youtube.com/watch?v=ocnc3QEdokM&ab_channel=WebMD 

Secțiunea 3: Realitatea augmentată și aplicațiile ei în domeniul sănătății 

Prima aplicație comercială AR a fost lansată în 2008, o reclamă pentru automobilul BMW Mini. Când 

reclama era plasată în fața camerei unui computer, mașina apărea pe ecran. Alte mărci precum Coca 

Cola, National Geographic și Disney au adoptat această tehnologie pentru o interacțiune ridicată între 

om și produs. Tehnologia AR face acum parte din viața de zi cu zi datorită aplicațiilor precum Google 

Street View și poate fi accesată de pe orice smartphone. 

AR poate fi utilizată în următoarele aplicații în domeniul sănătății: 

• Prezentarea studenților a modului de funcționare a corpului 

• Educație privind anatomia 

• Vizualizare chirurgicală și a venelor 

• Ca instrument întrebuințat de personalul medical pentru a explica procedurile pacienților 

 

Diferite tipuri de AR: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ocnc3QEdokM&ab_channel=WebMD


 

Proiect Erasmus+ 2020-1-PL01-KA202-081387 

 
 

79 

Exemple de utilizare în domeniul sănătății: 

3D4MEDICAL ste o aplicație de la Elsevier care necesită doar un smartphone sau o tabletă cu suport 

pentru aplicații AR și o suprafață plană. Odată ce suprafața este localizată, modelul este afișat, iar 

studentul poate interacționa cu acesta folosind mai multe instrumente diferite, cum ar fi 

redimensionarea (până la dimensiunea reală), vizualizări detaliate și modele etichetate. 

Secțiunea 4: Avantajele și dezavantajele AR și VR 

Principalele provocări ale VR 

• Conținutul este limitat și greu de produs 

• Prețul unor astfel de software și hardware poate fi foarte ridicat 

• Poate fi perceput ca un trucaj 

 

Principalele avantaje: 

 

Principalele provocări ale AR : 

• Fonduri și finanțare – pentru a dezvolta tehnologia și fonduri pentru ca spitalele să 

investească în echipamente de simulare 

• Limitări tehnice – de la limitări ale spațiului fizic din clădire până la dimensiunea ecranului 

utilizat pentru aplicație 

• Probleme legate de organizare – reticența față de schimbare și de adoptarea noilor tehnologii   

• Lipsa de cunoștințe și cercetare insuficientă pe această temă 
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Principalele beneficii ale AR: 

• Diagnostic mai precis – Cu ajutorul tehnologiei AR, medicii pot pune diagnostice precise 

într-o perioadă mai scurtă de timp, deoarece pacientul nu este întotdeauna capabil să explice 

clar simptomele. 

• Pregătire mai bună – Prin utilizarea datelor de la tomografii computerizate și RMN-uri în 

căști VR, medicii/chirurgii pot suprapune scanările pe pacient înainte de a începe operația. 

În acest fel, ei sunt mai bine pregătiți cu privire la ce să se aștepte în timpul operației. 

• Îmbunătățirea învățării – AR este extrem de benefică pentru instruirea studenților, 

medicilor și chirurgilor deoarece aceștia se pot antrena într-un mediu simulat înainte de a 

efectua operația în viața reală.  

 

Secțiunea 5: Studii de caz  

Exemple: 

Floreo valorifică puterea realității virtuale cu scopul de a dezvolta o metodă suplimentară de predare 

a abilităților sociale și de comunicare pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist (TSA). 

https://www.floreotech.com/   https://www.youtube.com/watch?v=naAGKjmc_9c 

XR Health a conceput o simulare de realitate virtuală pentru terapia împotriva stresului care, spre 

deosebire de terapia medicamentoasă, îi trasmite informații terapeutului dumneavoastră. Această 

conexiune înseamnă o ameliorare mai rapidă pe termen lung și permite un tratament complet 

imersiv.      https://www.youtube.com/watch?v=3DS4XfvD4kA&feature=emb_title 

Platforma Surgical Theater's Medical Virtual Reality oferă o experiență captivantă de 360 de grade 

pentru ca pacienții să se plimbe în interiorul propriului corp, stând între vase și tumoare, de exemplu, 

dobândind cunoștințe, înțelegere și confort psihic în vederea operației care va urma.    

https://www.youtube.com/watch?v=WX816Mj6RP4 

Atunci când dispozitivul AccuVein este ținut deasupra pielii și activat, el poate detecta diferența de 

concentrație a hemoglobinei dintre vene și țesutul înconjurător și proiectează o hartă a venelor pe 

pielea de deasupra acestora. Localizarea punctului de plasare a acului este brusc simplificată pentru 

tehnicile de flebotomie.   https://www.youtube.com/watch?v=HfussHki5QY 

Medsights Tech a dezvoltat un software pentru a testa fezabilitatea utilizării AR pentru a crea 

reconstrucții tridimensionale precise ale tumorilor.    

https://www.youtube.com/watch?v=b3_Wksrv1KI&feature=emb_title 

  

https://www.floreotech.com/
https://www.youtube.com/watch?v=naAGKjmc_9c
https://www.youtube.com/watch?v=3DS4XfvD4kA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=WX816Mj6RP4
https://www.youtube.com/watch?v=HfussHki5QY
https://www.youtube.com/watch?v=b3_Wksrv1KI&feature=emb_title
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CHESTIONAR 

Întrebarea 1: 
Ce este Realitatea Virtuală? 

a) Căști speciale care oferă utilizatorului un sunet de înaltă calitate 
b) Mediu generat de calculator cu care utilizatorul poate interacționa 
c) Imagini 3D computerizate 

 

Întrebarea 2: 
Care sunt principalele dezavantaje ale VR în domeniul sănătății? 

a) Echipamentul este scump și conținutul este greu de produs 
b) Căștile VR nu sunt confortabile și plăcute la vedere 
c) Utilizatorii obosesc când le folosesc și au senzația de greață  

 

 Întrebarea 3: 
Care sunt unele utilizări ale AR și VR în domeniul sănătății? 

a) Exersarea operațiilor și studiul anatomiei 
b) Practicarea unor jocuri legate de asistența medicală 
c) Vizitarea digitală a spitalelor 

 
Întrebarea 4: 
Ce este Realitatea Augmentată? 

a) Un mediu 3D accesat cu ajutorul unor ochelari speciali. 
b) Procesul de îmbunătățire a imaginilor din viața reală cu imagini digitale 
c) Imagini 3D realiste pe ecranul unui computer   

 

 Întrebarea 5: 
Care sunt principalele beneficii ale folosirii RA în domeniul sănătății? 

a) Un diagnostic precis, o mai bună instruire, învățare îmbunătățită 
b) Pacientul și personalul medical sunt mai relaxați în timpul tratamentului 
c) Procedurile medicale sunt mai rapide, iar medicii reduc erorile 
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Modul VIII. Impactul Industriei 4.0 asupra locurilor de muncă din sectorul sănătății 

 

OBIECTIV 
GENERAL:  
  

Obiectivul general al activității este de a prezenta impactul Industriei 4.0 asupra 
locurilor de muncă din domeniul sănătății  

REZULTATELE 
ÎNVĂȚĂRII:  
  
  
  

La sfârșitul modulului, cursanții vor fi capabili să: 
o Analizeze impactul Industriei 4.0 asupra forței de muncă și organizațiilor din 

domeniul sănătății 
o Selecteze tehnologiile digitale ca instrumente pentru a aborda problemele din 

domeniul sănătății 
o Evalueze beneficiile competențelor digitale asupra îmbunătățirii și dezvoltării 

asistenței medicale  
  

METODE:  Prezentare Power Point, prelegere, video, discuții în grup, studiu de caz, 
brainstorming, test de autoevaluare 
  

DURATĂ: 
  

90 minute 

RESURSE 
NECESARE:  
  

Laptop (pentru formator), monitor/proiector, tablă albă și markere, prezentare - 
Impactul industriei 4.0 asupra locurilor de muncă din domeniul sănătății, conexiune 
la internet pentru videoclipuri online 
  

SCENARIU 
PENTRU  
TRAINING 
FAȚĂ ÎN FAȚĂ:  
  

Secțiunea 1 (20 minute) Scurtă prezentare a modulului  
Modulul are ca scop creșterea gradului de conștientizare a cursanților în ceea ce 
privește impactul Industriei 4.0 asupra asistenței medicale. Primul rezultat al 
învățării este dezvoltarea capacității cursanților de a analiza impactul Industriei 4.0 
asupra forței de muncă și organizațiilor din domeniul sănătății. 
o Activitatea 1: Formatorul le cere participanților (aceștia ar putea fi împărțiți în 

grupuri mici) să se gândească la tehnologiile digitale din domeniul sănătății 
(genomică, medicină digitală, inteligență artificială și robotică etc.) ca la noi 
instrumente pentru a aborda provocările importante din domeniul sănătății, 
atunci când Industria 4.0 este aplicată în diferite medii de îngrijire a sănătății, 
inclusiv în centrele de îngrijire primară, secundară și terțiară, precum și în 
centrele de reabilitare și în clinicile de sănătate mintală și stomatologică. 

o Pentru lecțiile online, cursanții pot fi împărțiți în grupuri folosind instrumente 
precum sălile de ședințe (meeting rooms) Zoom. 

o După 10 minute de discuții, fiecare grup este rugat să-și prezinte ideile în fața 
celorlalți cursanți. 

o Activitatea 2: Formatorul va explica apoi ce înseamnă acest lucru și cum se va 
schimba natura muncii în cadrul unui spital sau al unui sistem de sănătate (la 
fel și pentru online).  

o Activitatea 3: Participanților li se prezintă apoi un videoclip care ilustrează 
utilizarea unor tehnologii din Industria 4.0 în domeniul sănătății (același lucru 
pentru online). 
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Secțiunea 2 (30 minute). Tehnologiile digitale de asistență medicală ca instrumente 
de abordare a problemelor de sănătate.  

o Activitatea 1: Discuție de grup "Experiența mea personală în utilizarea 
tehnologiilor inteligente la locul de muncă: ce provocări am întâmpinat?" 
Cursanții sunt împărțiți în două grupuri în cadrul cărora analizează aspectele 
pozitive și negative ale utilizării tehnologiilor inteligente la diferite locuri de 
muncă. Discuția este moderată de către formator. Rezolvarea este creionată 
la finalul discuției (10 minute) (la fel și pentru online). 

o Activitatea 2: Formatorul le cere participanților (aceștia pot fi împărțiți în 
grupuri mici) să facă o listă cu tehnologiile digitale din domeniul sănătății ca 
instrumente de abordare a problemelor de sănătate (10 minute). Cursanții 
sunt familiarizați cu varietatea tehnologiilor digitale din domeniul sănătății 
și cu aplicarea acestora în rezolvarea problemelor de sănătate, inclusiv în 
domeniul prevenirii, precum și al tratamentului și recuperării.  

o Activitatea 3: Formatorul va prezenta și va explica principalele tehnologii 
digitale din domeniul sănătății cu impact asupra forței de muncă. (10 
minute).  

o Activitatea 4: Cursanților li se va prezenta un videoclip care arată utilizarea 
unor tehnologii digitale în domeniul sănătății (la fel și pentru online). 

 
SECȚIUNEA 3 (40 minute).  Beneficiul competențelor digitale pentru îmbunătățirea 
și dezvoltarea asistenței medicale  

o Activitatea 1: Formatorul va descrie ce competențe vor fi cerute 
profesioniștilor din domeniul sănătății, cum va trebui să se schimbe 
conținutul abilităților și contextul în care acestea sunt aplicate. (10 minute). 

o Activitatea 2: Cursanții lucrează în grupuri. Aceștia analizează cazurile pe 
baza propriei experiențe de lucru. Primele 10 minute sunt dedicate  
brainstormingului, schimbului de idei în grup și selectării cazului pentru 
analiză. Întrebările principale ale studiului de caz: cu ce provocări s-au 
confruntat atunci când au fost implementate tehnologiile inteligente într-o 
unitate medicală? Care au fost deciziile și ce competențe au fost necesare 
pentru a le pune în aplicare? (20 minute). 

o Activitatea 3: Cursanții sunt întrebați despre avantajele și dezavantajele 
aplicării tehnologiilor digitale în domeniul sănătății. Se oferă exemple din 
teorie și se explică cursanților schimbarea (10 minute).  
 

RECOMANDĂRI 
ȘI RISCURI  
  

o Formatorul trebuie să fie conștient de faptul că e necesar să modifice 
metodele și sarcinile în cazul în care lucrul în grup nu este posibil. În situația 
în care sunt puțini cursanți (mai puțin de 3 persoane în grup) și metoda 
"lucrul în grup" nu este posibilă, se recomandă modificarea sarcinilor pentru 
lucrul individual. Sarcinile rămân aceleași, dar cursanții lucrează individual.  

o În cazul implementării discuției de grup "Experiența mea personală în 
utilizarea tehnologiilor inteligente la locul de muncă: ce provocări am 
întâmpinat?", atunci când metoda "lucrul în grup" nu este posibilă, se 
recomandă să se lucreze individual și să se redacteze eseul în care se discută 
aspectele pozitive și negative ale utilizării tehnologiilor inteligente la diferite 
locuri de muncă.  
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o La implementarea studiului de caz cu un grup de cursanți, se recomandă 
trecerea la lucrul individual atunci când se analizează cazul din propria 
experiență de lucru. Principalele întrebări pentru analiza de caz sunt: ce 
provocări au fost întâmpinate atunci când au fost implementate tehnologiile 
inteligente în instituția de sănătate? Care au fost deciziile și ce competențe 
au fost necesare pentru a pune în aplicare deciziile? 

 
EVALUAREA 
MODULULUI:  
  

Chestionar de autoevaluare bazat pe auto-reflecție   
 

CONȚINUT ȘI 
NOTE DE CURS  

Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=jh5U5BnpGN8&t=1s 
Video 2 https://vimeo.com/oxfordmedicalsimulation 

 

 
REFERINȚE  

o  https://topol.hee.nhs.uk/HEE-Topol-Review-2019. 
o AI and the Health Care Workforce (2019), American Hospital 

Association (AHA). https://www.aha.org/center/emerging-
issues/market-insights/ai/ai-and-health-care-workforce. 

o Transforming Healthcare with AI: The impact on the healthcare 
workforce and organizations (2020). 
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-
services/our-insights/transforming-healthcare-with-ai.  

 

  

Secțiunea 1 – Scurtă prezentare a modulului 

Sănătatea este o industrie complexă care implică o gamă largă de părți interesate: pacienți, îngrijitori, 

asistente medicale, medici și alți profesioniști din domeniul sănătății, spitale și companii 

farmaceutice. Sănătatea 4.0 preconizează o realitate în care toată lumea este conectată prin 

intermediul unor obiecte portabile, iar fiecare informație medicală despre pacienți este înregistrată, 

indiferent de locul în care se află. Acest viitor ar fi o combinație de inteligență artificială, internetul 

obiectelor (IoT), genomică și big data pentru a ajuta la luarea deciziilor corecte cu privire la proceduri 

și tratamente. 

Accentul este pus pe tehnologiile digitale de asistență medicală (medicină genomică, medicină 

digitală, inteligență artificială și robotică etc.) ca noi instrumente pentru a aborda provocările 

importante din domeniul sănătății în secolul XXI.  Acestea nu vor înlocui profesioniștii din domeniul 

sănătății, ci vor consolida ("crește") rolul acestora, permițându-le să se dedice mai mult timp 

pacienților. Inteligența artificială va ajuta personalul de îngrijire a sănătății din spitale, astfel încât 40 

% din sarcinile îndeplinite de personalul neclinic și 33 % din sarcinile îndeplinite de personalul clinic 

să poată fi îndeplinite de inteligența artificială. 

Inteligența Artificială și forța de muncă din domeniul sănătății 

Inteligența artificială (IA) are potențialul de a transforma modul în care sunt furnizate serviciile 

medicale. Ea poate contribui la îmbunătățirea rezultatelor îngrijirii, a experienței pacienților și a 

accesului la serviciile de sănătate. AI crește productivitatea și eficiența serviciilor medicale și poate 

https://www.youtube.com/watch?v=jh5U5BnpGN8&t=1s
https://vimeo.com/oxfordmedicalsimulation
https://topol.hee.nhs.uk/HEE-Topol-Review-2019
https://topol.hee.nhs.uk/HEE-Topol-Review-2019
https://www.aha.org/center/emerging-issues/market-insights/ai/ai-and-health-care-workforce
https://www.aha.org/center/emerging-issues/market-insights/ai/ai-and-health-care-workforce
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/transforming-healthcare-with-ai
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/transforming-healthcare-with-ai
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permite sistemelor de sănătate să ofere îngrijiri mai multe și mai bune unui număr mai mare de 

persoane. Inteligența artificială poate contribui la îmbunătățirea experienței cadrelor medicale, 

permițându-le să petreacă mai mult timp având grijă de pacienți și reducând epuizarea. 

Inteligența artificială (IA) are puterea de a transforma modul în care se desfășoară activitatea în 

spitalele și sistemul de sănătate din întreaga țară, indiferent de mărime sau locație. Inteligența 

Artificială este o tehnologie care imită procesul de gândire uman, iar învățarea automată (ML) este 

un tip de IA care învață și se îmbunătățește pe măsură ce procesează mai multe date. În sistemul de 

sănătate, IA poate fi deja implementată în funcțiile de back-office, în programarea și suportul 

decizional, sau aproape de implementare în aplicațiile de imagistică. IA poate sprijini deciziile critice 

în mediul clinic, sporind cunoștințele echipei de îngrijire pentru a obține diagnostice mai rapide și 

pentru a identifica cea mai bună strategie de tratament pentru rezultate mai bune. Pe măsură ce 

managerii de spitale și de sisteme de sănătate analizează modalitățile de integrare a IA, vor trebui să 

știe că IA va: 

 Schimba natura modului în care lucrează personalul unui spital sau al unui sistem de 

sănătate.  

 Modifica aptitudinile sau competențele de care au nevoie persoanele care lucrează într-un 

spital sau sistem de sănătate.  

 Necesita noi posturi de IA și talente tehnice pe care spitalele și sistemele de sănătate vor 

trebui să le atragă.  

 Presupune ca managerii să prioritizeze proiectele de IA și apoi să fie finanțate.  

 Impune ca managerii  să cunoască suficient de multe despre IA pentru a lucra eficient, inclusiv 

cu furnizorii de IA.  

 Presupune ca managerii să gestioneze în mod eficient schimbarea pentru a crea o cultură care 

să îmbrățișeze inovația și tehnologia. 

 Avea de depășit bariere subiective și obiective semnificative în calea adoptării, care pot fi 

eliminate cu un management și o planificare abilă. 

 

Remodelarea forței de muncă cu ajutorul tehnologiilor IA 

Cercetătorii preconizează că IA ar putea îndeplini 40% din sarcinile efectuate de personalul neclinic 

și 33% din sarcinile efectuate de personalul clinic. Ce înseamnă acest lucru și cum va schimba natura 

muncii în cadrul unui spital sau al unui sistem de sănătate? Există multe posibilități, printre care:  

 Îmbunătățirea productivității. Aceiași lucrători vor putea lucra mai mult în mai puțin timp, pe 

măsură ce IA automatizează sarcinile de rutină. 

 Sporirea eficienței. Aceiași lucrători își vor putea realiza sarcinile mai bine cu mai puține 

resurse și la un cost mai mic, pe măsură ce IA automatizează și îmbunătățește sarcinile de 

rutină. 
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 Extinderea responsabilităților profesionale. Aceiași lucrători vor putea să își asume sarcini noi 

sau extinse pe măsură ce IA le preia sarcinile de rutină și astfel ei vor avea  timp pentru sarcini 

de nivel superior. 

 Practică superioară. Aceiași lucrători, în special clinicienii, vor petrece mai puțină vreme 

îndeplinind cu sarcini administrative și mai mult timp folosindu-și abilitățile clinice unice la 

îngrijirea directă a pacienților. 

 Îmbunătățirea performanței. Aceiași lucrători vor obține rezultate mai bune pe măsură ce IA 

îi va ajuta să reducă sau să elimine erorile umane și să integreze mult mai multe informații în 

procesul de luare a deciziilor și acțiunilor. 

 Îmbunătățirea competențelor personalului. Aceiași lucrători vor dobândi competențe digitale 

noi și valoroase pe măsură ce vor lucra în tandem cu tehnologiile IA pentru a produce 

rezultate mai bune. 

 Recalificarea personalului. Pe măsură ce IA automatizează o mare parte din locurile de muncă 

actuale, lucrătorii se vor recalifica și se vor orienta către alte tipuri de muncă. 

Atingerea pragului în care oamenii care lucrează pentru spitale și sisteme de sănătate pot valorifica 

ceea ce face inteligența artificială și pot genera rezultate clinice, operaționale și financiare mai bune 

va necesita schimbări semnificative în ceea ce privește compoziția, competențele și seturile de 

abilități ale forței de muncă din domeniul sănătății. 

Ce funcții noi va crea IA în domeniul sănătății? Unele dintre noile posturi și responsabilități care 

vor fi necesare includ: 

 Data Scientist. Știe cum funcționează inteligența artificială și poate proiecta modele de 

inteligență artificială pentru a îndeplini sarcinile necesare într-un spital sau într-un sistem de 

sănătate. 

 Inginer IA. Construiește modelele de IA pentru a îndeplini sarcinile necesare într-un spital sau 

într-un sistem de sănătate. 

 Expert administrare date. Se asigură că datele sunt corecte și exacte și stabilește strategiile 

privind modul lor de colectare. De asemenea, această persoană este responsabilă și se asigură 

că personalul care lucrează cu datele o face în mod etic și  protejând confidențialitatea și 

securitatea informațiilor personale de sănătate ale pacienților și respectă politicile de 

gestionare a datelor din cadrul spitalului sau  sistemului de sănătate. 

 Expert introducere date. Această persoană prelucrează, curăță, filtrează și structurează datele 

dintr-o varietate de surse interne și externe în sistemul care alimentează modelele de 

inteligență artificială cu datele de care au nevoie pentru a îndeplini sarcinile necesare într-un 

spital sau sistem de sănătate. 

 Inginer date Această persoană construiește sistemul care alimentează modelele de inteligență 

artificială cu datele de care au nevoie pentru a îndeplini sarcinile necesare într-un spital sau 

sistem de sănătate. 

 Director de inteligență artificială. Această persoană conduce efortul de explorare a 

oportunităților potențiale, de dezvoltare a unei strategii convingătoare de inteligență 
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artificială și de mobilizare a fondurilor, a profesioniștilor, a tehnologiei și a resurselor 

organizaționale necesare pentru punerea în aplicare a acestora. Aceștia trebuie să înțeleagă 

fluxul de lucru clinic - forța de muncă din prima linie și cultura care determină furnizarea de 

îngrijiri. 

 

Pe măsură ce inteligența artificială și anumite dispozitive diminuează sarcinile lucrătorilor din 

domeniul sănătății prin reducerea activităților administrative și prin extragerea și procesarea 

informațiilor medicale și a dosarelor pacienților pentru a lua decizii mai rapide și mai precise, 

personalul are timp pentru activități pe care numai oamenii le poate face - soluționarea problemelor, 

gândirea critică și conversațiile cu pacienții. În ceea ce privește furnizarea de asistență medicală, 

genomica, medicina digitală și IA vor transforma procesul decizional clinic cu un diagnostic mai 

precis și mai rapid și cu o îndrumare mai precisă și mai rapidă a tratamentelor pentru medicina de 

precizie și personalizată. Acest sprijin pentru deciziile clinice, împreună cu fluxurile de date de la 

pacienții care își monitorizează sănătatea cu ajutorul aplicațiilor, va crea un mediu cu un volum foarte 

mare de date pentru ca furnizorii să se concentreze mai mult pe prevenție, sănătate și bunăstare. Prin 

urmare, forța de muncă a viitorului nu va avea nevoie doar de oameni cu abilități tehnice, ci și de 

abilități transversale, cum ar fi comunicarea și empatia, pentru a profita pe deplin de ceea ce oferă 

IA. IA poate readuce grija în îngrijirea sănătății, cu un accent reînnoit pe interacțiunile personale cu 

pacienții - ascultare, empatie și educație. 

 

Cum va schimba IA forța de muncă din domeniul sănătății? Analiza utilizează un scenariu de mijloc 

care estimează că 15% din orele de lucru actuale din domeniul sănătății vor fi automatizate. Figura 

arată ponderea orelor de muncă prestate în prezent și care, prin automatizare, nu vor mai fi realizate 

de către oameni până în 2030 pentru o gamă largă de ocupații din domeniul sănătății în anumite țări 

europene. 
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Automatizarea ar putea atenua deficitul de forță de muncă în domeniul sănătății. De exemplu, până 

în 2030 se așteaptă o creștere de 39% a tuturor posturilor de asistență medicală, chiar și ținând cont 

de faptul că aproximativ 10% din activitățile de asistență medicală nu vor mai fi efectuate de către 

oameni deoarece vor fi automatizate. 

Impactul asupra forței de muncă va fi mult mai mult decât pierderea sau câștigarea de locuri de 

muncă - munca în sine se va schimba. Cel mai mare salt dintre toate va fi nevoia de a încorpora 

competențe digitale și de inteligență artificială în cadrul organizațiilor de asistență medicală - nu 

numai pentru medici, pentru a schimba natura consultațiilor, ci și pentru tot personalul din prima 

linie, pentru a integra inteligența artificială în fluxul de lucru. Aceasta este o schimbare semnificativă 

în cultura și capacitățile organizaționale și una care va necesita acțiuni paralele din partea 

practicienilor, organizațiilor și sistemelor, toți lucrând împreună. 

Toate acestea vor necesita aducerea de noi activități și competențe în acest sector și vor schimba 

educația în domeniul sănătății – va fi nevoie de inovare, antreprenoriat, învățare continuă și lucru 

multidisciplinar. 
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Vor face roboții și munca asistentelor medicale? Utilizarea pe scară largă a sistemelor IA robotizează 

și automatizează acele sarcini de lucru care, în mod tradițional, erau considerate ca necesitând 

intervenția umană. De exemplu, roboții care distribuie medicamente și efectuează injecții, roboții de 

susținere a vieții etc., roboții le vor reaminti vârstnicilor când să ia medicamente, îi vor ajuta să se 

pregătească să mănânce, vor avea grijă de casă și vor sprijini societatea. IA se îmbunătățește, 

implementarea este mai simplă, din ce în ce mai multe instituții și companii implementează sisteme 

IA. 

Secțiunea 2: Topul tehnologiilor digitale din domeniul sănătății cu impact asupra forței de 

muncă   

Printre tehnologiile cheie care vor avea impact asupra asistenței medicale se numără: 

Telemedicina. Telemedicina presupune furnizarea de asistență clinică la distanță prin intermediul 

tehnologiei telecomunicațiilor și a tehnologiei informației, inclusiv prin consultări text, audio și video, 

și trebuie să ofere același standard de asistență ca și consultațiile față în față. Îmbunătățirea 

tehnologiei și o mai mare acceptabilitate pot înlătura rezistența față de telemedicină pentru multe 

interacțiuni pacient-medic și medic-medic. Telemedicina poate îmbunătăți accesul prin reducerea 

barierelor geografice, a costurilor de deplasare și a costurilor imobiliare. De asemenea, poate fi mai 

convenabilă pentru pacienți. Dacă se practică telemedicina, spațiul clinic comunitar ar putea fi folosit 

pentru alte activități medicale, reducându-se astfel costurile. Școlile, angajatorii, familiile și 

îngrijitorii ar putea avea o legătură mult mai bună cu echipa de îngrijire. 

Aplicații pentru telefoane inteligente. Acest tip de telefoane oferă o platformă accesibilă pentru 

senzori, rețele sociale, telemedicină etc. Ele ar putea permite o auto-raportare mai fiabilă a 

simptomelor și îngrijire personală mai eficientă. Interacțiunea cu aceste dispozitive ar putea genera 

informații utile de diagnosticare și monitorizare. Aplicația le permite pacienților să își verifice 

simptomele, să-și programeze și să-și gestioneze programările la cabinetul medicului de familie, să 

comande rețete repetate, să vizualizeze în siguranță fișa medicală de la medicul de familie, să se 

înregistreze ca donator de organe și altele.  

Senzori și dispozitive portabile pentru diagnosticare și monitorizare de la distanță. Produsele de 

consum care conțin senzori capabili să înregistreze locația, mișcarea, lumina și o gamă tot mai largă 

de indicatori biofizici devin din ce în ce mai populare și mai accesibile. Există cercetări semnificative 

care arată utilitatea diferitelor măsurări, cum ar fi biomarkerii digitali. Monitorizarea în timp real a 

pacienților permite schimbare, la nevoie, a modalităților de îngrijire. Progresele în materie de senzori 

și dispozitive portabile încep deja să aducă diagnosticarea și monitorizarea tot mai aproape de 

pacient, inclusiv în secțiile de spital, în clinicile ambulatorii, în cabinete, în farmacii și la domiciliu. 

Exemple: puncte de îngrijire și autotestare, senzori pentru automonitorizare, dispozitive portabile 

pentru monitorizarea de la distanță a semnelor vitale, camere video pentru monitorizarea 

pacienților, monitorizare la distanță. 
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Colectarea de date din Sănătate. Interfețele și vizualizările îmbunătățite pot face aceste date mai utile 

și mai accesibile pentru factorii de decizie politică, furnizori, medici și pacienți. Acest lucru ar trebui 

să conducă la creșterea calității datelor transmise. Actualizarea infrastructurii care susține aceste 

seturi de date va oferi date mai oportune și mai ușor de conectat, care pot sprijini procesul de luare 

a deciziilor, de predicție, de analiză comparativă, de supraveghere a sănătății și de cercetare. 

Citirea genomului. Capacitatea de a "citi" genomul unui individ și de a capta variațiile din cadrul 

acestuia a luat amploare în ultimele două decenii. Acest lucru va extinde diagnosticarea genomică 

dincolo de bolile rare și de cancer, producând beneficii în prevenirea și gestionarea bolilor comune 

cu debut tardiv. Genomica va implica toate domeniile de asistență medicală și va avea impact asupra 

întregului parcurs al pacientului, de la diagnosticare, la monitorizare și tratament. 

Recunoașterea vorbirii și procesarea limbajului natural. Această tehnologie reprezintă acum un 

instrument valoros pentru documentația clinică - beneficiul pentru personalul medical de a se 

concentra pe interacțiunea cu pacienții și pe îngrijirea acestora, decât pe ecranul computerului și pe 

tastatură, este clar. Acest lucru va avea probabil un impact major în asistența medicală primară, 

precum și în serviciile ambulatorii și în departamentele de urgență din spitale. 

Realitatea Virtuală și Realitatea Augmentată. Tehnologiile imersive combină datele vizuale, auditive 

și alte date senzoriale generate de calculator cu lumea fizică și le prezintă utilizatorului astfel încât 

să-i permită acestuia să interacționeze cu mediul combinat, de obicei prin intermediul unui afișaj 

montat pe cap (HMD). Acest lucru poate fi într-o manieră complet imersivă [realitate virtuală (VR)], 

suprapusă sau integrată cu lumea fizică (realitate augmentată și mixtă). 

VR a fost folosită în tratamentul tulburărilor de sănătate mintală, mai ales în cazul fobiilor și al stărilor 

psihotice paranoice, în care pacienții au fost reticenți în a se implica în interacțiuni din lumea reală. 

Este probabil ca această tehnologie să se îmbunătățească considerabil și să devină mai accesibilă în 

următorii 10 ani. RA are utilizări potențiale în ceea ce privește furnizarea de feedback imediat 

pacienților și medicilor în cadrul unei experiențe terapeutice. 

Interpretarea automată a imaginilor cu ajutorul inteligenței artificiale. Învățarea profundă oferă 

diagnostice îmbunătățite prin interpretarea automată a imaginilor, de exemplu, în dermatologie, 

radiologie, oftalmologie și patologie. Scanările medicale digitizate devin ușor disponibile pentru a 

antrena sistemele de învățare profundă. Tehnologiile de învățare profundă au demonstrat deja 

performanțe la nivel de expert în analiza imaginilor medicale, pentru tomografii computerizate, 

mamografii, scanări de retină și lame de patologie. 

Robotică intervențională și de recuperare. Roboții din domeniul sănătății au fost concepuți pentru a 

răspunde unor provocări tehnice procedurale specifice. De asemenea, roboții pot să automatizeze 

sarcini repetitive de mare volum. Roboții de reabilitare și roboții portabili, inclusiv protezele, 

exoscheletele și interfețele creier-mașină vor permite funcționalități avansate pentru unii pacienți cu 

handicap fizic. Printre exemplele de tehnologie robotică de vârf se numără fabricarea și montarea 

unui braț bionic avansat bazat pe scanare și imprimare 3D. 
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Analiza predictivă folosind IA. Utilizarea modelelor predictive în evaluarea vulnerabilității la 

bătrânețe este un exemplu important al necesității de predicție a riscurilor. Indicele electronic de 

vulnerabilitate utilizează datele de sănătate colectate în mod obișnuit în sistemele de evidență ale 

medicilor de familie, care sunt disponibile pentru toate cabinetele de medicină generală, și permite 

identificarea la nivel local a persoanelor în vârstă care prezintă risc crescut în materie de sănătate și 

de a fi internate în centre de îngrijire. 

Scrierea genomului. Apariția unor instrumente puternice de editare a genomului și de biologie 

sintetică e posibil să aducă beneficii pacienților prin capacitatea de a "scrie", dar și de a citi 

informațiile genomice. Folosit în mod responsabil, acest lucru aduce cu sine potențialul de a vindeca 

boli rare netratabile până acum și de a dezvolta strategii terapeutice cu totul noi, cu țintă precisă. 

Secțiunea 3: Importanța competențelor digitale 

Echipa multidisciplinară va avea noi roluri. Va fi nevoie de clinicieni care să poată interacționa cu 

personalul tehnic pentru a se asigura că produsele și serviciile sprijină îngrijirea. De asemenea, va fi 

nevoie de personal care să poată sprijini clinicienii și pacienții în utilizarea tehnologiei, precum și de 

sprijin analitic pentru a utiliza fluxurile tot mai mari de date. 

În următorii 20 de ani aproape toate domeniile forței de muncă vor fi afectate de adoptarea 

tehnologiilor digitale. În centrul transformării digitale se află oportunitatea de a îmbunătăți calitatea 

și eficiența interacțiunilor dintre pacienți, profesioniștii din domeniul sănătății și sistemul de 

sănătate. Analiza seturilor mari de date extrase din dosarele electronice ale pacienților integrate în 

cadrul asistenței medicale primare și secundare va duce la îmbunătățirea îngrijirii, de exemplu, 

printr-o mai bună înțelegere a relației dintre tratament și rezultatele pacienților.  

Potențialul Big Data conduce la dezvoltarea colaborărilor multidisciplinare, în care medicii lucrează 

alături de informaticieni și ingineri. Asigurarea unui viitor tehnologic necesită investiții în oameni, 

dezvoltarea competențelor digitale și a capacităților de conducere, precum și o schimbare a culturii 

organizaționale. 

Profesioniștii din domeniul sănătății vor avea nevoie de aceleași categorii de competențe ca în 

prezent, dar conținutul acestor competențe și contextul în care sunt aplicate se vor schimba în 

următoarele moduri: 

 Abilități de comunicare: acestea vor trebui să se extindă la modalitățile online. Pe 

măsură ce comunicarea se dezvoltă prin noi mijloace, de exemplu, prin intermediul VR 

partajat, vor exista noi posibilități de comunicare mai complexă la distanță, utilizând o 

gamă mai largă de simțuri, cum ar fi simțul tactil. 

 Dezvoltarea personală: profesionalismul, învățarea personalizată pe tot parcursul vieții, 

managementul și leadership-ul vor căpăta noi dimensiuni. Profesionalismul se va extinde 

din ce în ce mai mult la comportamentul online, care ar putea fi observat mai ușor de către 

pacienți și public. Învățarea se va desfășura pe tot parcursul vieții, dar va deveni mai ușor 
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de realizat prin intermediul sistemelor online. Conducerea și managementul forței de 

muncă, potențial la distanță, vor necesita noi competențe. Liderii și managerii vor trebui 

să înțeleagă nevoile echipelor lor și să motiveze persoanele fără contact regulat față în 

față. 

 Sănătate, siguranță și securitate: problemele online, securitatea cibernetică, 

gestionarea informației, etica monitorizării în timp real și chiar aspectele legate de munca 

la distanță vor deveni mai importante. 

 Îmbunătățirea serviciilor: pe măsură ce serviciile devin tot mai digitalizate, personalul 

va trebui să dobândească competențele necesare pentru a optimiza aceste sisteme.  

 Contribuire la îmbunătățirea serviciilor. Pe măsură ce serviciile sunt gestionate din ce 

în ce mai mult de la distanță, medicii și echipele individuale trebuie să aibă competențele 

necesare pentru a înțelege cum să-și optimizeze fluxurile de lucru bazate pe tehnologie 

prin proiecte de îmbunătățire continuă. 

 Eficacitate clinică: personalul va trebui să înțeleagă cadrele teoretice care stau la baza 

evaluărilor, investigațiilor și intervențiilor clinice care utilizează tehnologia. Pe măsură 

ce tehnologia schimbă practica, medicii trebuie să continue să-și dezvolte cunoștințele și 

competențele bazate pe dovezi. Această bază de dovezi va acoperi cadrele teoretice, 

evaluările clinice, investigațiile și intervențiile. 

 Egalitate și diversitate: incluziunea digitală va deveni esențială pentru accesul la 

îngrijire. 

 Moduri nefamiliare. Va deveni important ca personalul să înțeleagă modul în care 

pacienții își gestionează și își comunică identitatea prin intermediul canalelor digitale. 

Incluziunea digitală va deveni mai importantă. Indivizii vor avea valori, credințe, abilități 

și încredere în tehnologie diferite, iar acest lucru nu ar trebui să aibă un impact negativ 

asupra accesului lor la îngrijire. 

 Tehnologiile digitale au potențialul de a îmbunătăți activitatea profesională a 

personalului medical. Însă, dacă nu sunt concepute cu atenție, ele pot duce la o sarcină 

administrativă sporită, la creșterea așteptărilor, la epuizare și la izolare. 

 

Noi aptitudini digitale pentru personalul ce lucrează cu Inteligență Artificială. Având în vedere 

că IA este noul coleg de muncă, personalul trebuie să dobândească noi seturi de aptitudini și 

competențe pentru a profita de capacitățile Inteligenței Artificiale, iar sistemul educațional trebuie 

să-i echipeze cu noi competențe pe cei care intră pe piața forței de muncă din domeniul sănătății. 

Angajatul spitalului și al sistemului de sănătate din viitor trebuie să aibă: 

 Perspicacitate digitală — capacitatea de a lucra confortabil cu Inteligența Artificială în mai 

multe domenii, inclusiv în ceea ce privește introducerea și accesarea datelor, utilizarea 

datelor în fluxurile lor de lucru și încorporarea datelor/cunoștințelor în procesul decizional. 

 Competențe în materie de IA — cunoștințe de bază despre modul în care funcționează 

inteligența artificială și o înțelegere a motivelor pentru care aceasta generează anumite 

rezultate, concluzii sau recomandări pe baza datelor pe care le primește. 
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 Securitatea datelor — protejarea confidențialității și securității informațiilor personale de 

sănătate ale pacienților, pe măsură ce acestea sunt utilizate de IA în moduri noi și diferite și 

respectarea consecventă a politicilor de guvernanță a datelor ale spitalului sau ale sistemului 

de sănătate. 

 O minte deschisă — dorința de a vedea IA mai degrabă ca pe o oportunitate de carieră decât 

ca pe o amenințare la adresa siguranței locului de muncă, de a lucra în colaborare cu alte 

discipline pentru a proiecta modele eficiente de IA și de a menține un spirit deschis de 

cercetare care să permită evaluarea eficienței instrumentelor de IA în vederea maximizării 

eficienței operaționale a acestora. 

 Agilitate — ritmul progreselor tehnologice în domeniul sănătății în materie de inteligență 

artificială se accelerează, la fel ca și adoptarea acestor tehnologii de către spitale și sistemul 

de sănătate. Va fi nevoie  de o forță de muncă care să se poată evolua odată cu schimbarea, să 

profite și să adopte un nou model de IA care să creeze mai multă valoare. 

 

Inteligența Artificială ușurează munca lucrătorilor din domeniul sănătății prin reducerea sarcinilor 

administrative și prin extragerea și prelucrarea informațiilor medicale și a dosarelor pacienților 

pentru decizii mai rapide și mai precise, timpul personalului poate fi întrebuințat pentru sarcini pe 

care numai un om le poate face - soluționarea problemelor, gândirea critică și conversațiile cu 

pacienții. În ceea ce privește furnizarea de asistență medicală, genomica, medicina digitală și IA vor 

transforma procesul de luare a deciziilor clinice cu diagnostice mai precise și mai rapide și cu 

îndrumări mai exacte și mai eficiente privind tratamentele pentru medicina de precizie și 

personalizată. Acest sprijin pentru deciziile clinice, împreună cu fluxurile de date de la pacienții care 

își monitorizează sănătatea cu ajutorul aplicațiilor, va crea un mediu bogat în date, și astel se va putea 

pune accentul pe prevenție, sănătate și bună stare. 
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CHESTIONAR 

 

Întrebarea 1:  
Ce tehnologii, ca tehnologii digitale de asistență medicală, sunt cele mai potrivite pentru auto-
monitorizare și auto-gestionare în domeniul sănătății? 

a) Aplicațiile pentru telefoane inteligente 
b) Aplicații legate de senzori și dispozitive purtabile 
c) Telemedicina 

  

Întrebarea 2: 
Ce procent din orele actuale de asistență medicală vor fi automatizate până în 2030? 

a) 100 % 
b) Aproximativ 15 % 
c) 50 % 

  

Întrebarea 3: 
Cum vor afecta automatizarea și Inteligența Artificială numărul de locuri de muncă în domeniul 
sănătății? 

a) Numărul locurilor de muncă din Sănătate va rămâne stabil 
b) Se va reduce deficitul de forță de muncă în domeniul sănătății 
c) Va crește deficitul de forță de muncă în domeniul sănătății 

 

 Întrebarea 4: 
Care este cel mai important lucru pe care-l aduce implementarea Industriei 4.0 în organizațiile din 
domeniul sănătății? 

a) Implementarea celei mai avansate tehnologii robotice 
b) Introducerea tehnologiilor de învățare profundă 
c) O cultură a inovării deschisă și incluzivă, implicare, leadership, stabilirea unor mecanisme 

de guvernanță pentru sănătatea digitală, investiții 
 

Întrebarea 5: 
Cum va schimba IA forța de muncă din domeniul sănătății? 

a) Vor fi necesare competențe de cercetare 
b) Vor fi necesare competențe digitale 
c) Vor fi necesare competențe clinice excepționale 
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Modul IX. Trenduri de folosire a Industriei 4.0 în aplicațiile medicale 

 

OBIECTIV 
GENERAL: 
 

Obiectivul general al activității este acela de a prezenta aplicațiile Industriei 4.0 
în sectorul Sănătății 

REZULTATELE 
ÎNVĂȚĂRII 
(general): 
 
 
 

La sfârșitul modulului, participanții vor fi capabili să:  
o cunoască principalele activități în conformitate cu politica, strategia, 

standardele și reglementările privind IA 
o fie familiarizați cu recomandările strategice în utilizarea Industriei 

4.0 în aplicațiile medicale 
o demonstreze că înțeleg dezvoltarea competențelor digitale pentru 

autoperfecționare în utilizarea Industriei 4.0 în aplicațiile medicale 
 

METODE: Jocuri, activități interactive, brainstorming, Padlet, discuții dirijate, căutare de 
informații 
 

DURATĂ: 
 

90 minute 

RESURSE 
NECESARE: 
 

Creioane, tablă albă, hârtie, computer, retroproiector, telefoane mobile, laptopuri,  
Canva, Q&A app , Edpuzzle, Flipped-Classroom 

SCENARIU 
PENTRU 
TRAINING FAȚĂ 
ÎN FAȚĂ: 
 

Secțiunea 1 (30 minute) 
În această secțiune, am creat diferite activități. Prima activitate este un perete 
virtual, cu platforma Padlet: 

 
Formatorul pune întrebările: Cum credeți că Inteligența Artificială ar putea să  
îmbunătățească asistența medicală? Credeți că ar putea exista o problemă legată 
de confidențialitatea datelor personale?   
Le dă participanților codul QR de mai jos: 
 

 
După ce participanții au terminat de scris pe peretele virtual, va avea loc o 
discuție despre ideile generate. 
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A doua activitate: cursanții pot căuta informații despre legislația Industriei 4.0 
din țara lor și cu aceste informații vor realiza un infografic. 
Ei pot folosi versiunea gratuită a Canva: https://www.canva.com/es_es/ 

 
 

Activitate legată 
de recomandările 
strategice în 
utilizarea 
Industriei 4.0 în 
aplicațiile 
medicale 
Neus 

Secțiunea 2: (30 minute) 
● În această secțiune există o activitate Edpuzzle pentru cursanți.  

 
https://edpuzzle.com/media/622506df2453fa429913f0a9 
Cursanții urmăresc videoclipul și vor trebui să răspundă la diferite întrebări 
despre conținutul acestuia. 

 Secțiunea 3: (30 minute) 
Să reflectăm puțin asupra competenței digitale a profesioniștilor din domeniul 
sănătății.  
https://app.sli.do/event/owjR5aeaSJ2N6riXecXVB8 
136101 (CODE) 
Întrebările sunt următoarele:   
o  Lucrătorii din domeniul sănătății nu dispun de competențele digitale necesare 
pentru a lucra în societatea actuală, din ce în ce mai tehnologizată 

o " Faptul că lucrătorii din domeniul sănătății au sau nu competențele 
digitale necesare este determinat de expertiza digitală pe care o dețin în 
alte sfere ale vieții. Cu toate acestea, cursurile disponibile pentru 
dobândirea acestor competențe sunt insuficiente". 

o Puneți următoarele concepte în ordinea importanței. Ce calități ar trebui 
să aibă un lucrător din domeniul sănătății? 

o Abilități bune de comunicare 
o Flexibilitate și adaptare la schimbare 
o Competențe digitale 
o Înfățișare plăcută 

 
RECOMANDĂRI 
ȘI RISCURI 
 

o Asigurați-vă că accesul la activitate este disponibil pentru toți.  
o Asigurați-vă că sala este suficient de mare pentru a permite mobilitatea 

tuturor cursanților. 
o Cereți în prealabil cursanților să-și aducă dispozitivele mobile 

(smartphone-uri, tablete...)   
o Cereți cursanților să descarce un cititor QR 

 
EVALUAREA 
MODULULUI: 
 

Un scurt chestionar de evaluare (CHESTIONAR) va fi utilizat pentru a evalua 
cunoștințele dobândite de participanți în cadrul modulului.  
 

CONȚINUT ȘI 
NOTE DE CURS 

Citiți PWP în prealabil 
Urmăriți videoclipurile în avans 

https://www/
https://edpuzzle.com/media/622506df2453fa429913f0a9
https://app.sli.do/event/owjR5aeaSJ2N6riXecXVB8
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REFERINȚE https://edpuzzle.com/ 
https://www.sli.do/ 
https://ca.padlet.com/ 
https://www.canva.com/ca_es/ 

 

Scurtă introducere în curriculum: obiective și rezultate așteptate ale învățării 

Scopul modulului este de a prezenta aplicațiile Industriei 4.0 în domeniul sănătății. 

După parcurgerea modulului, participanții vor fi capabili să:  

- cunoască principalele activități în conformitate cu politica, strategia, standardele și 

reglementările privind IA 

- fie familiarizați cu recomandările strategice în utilizarea Industriei 4.0 în aplicațiile medicale 

- demonstreze că înțeleg  dezvoltărea competențelor digitale pentru autoperfecționare în 

utilizarea Industriei 4.0 în aplicațiile medicale 

 

Secțiunea 1 

Formatorul pune întrebarea:  

Cum credeți că inteligența artificială ar putea să  îmbunătățească asistența medicală?  

Folosiți acest videoclip pentru a le arătat cursanților mai multe idei: 

https://www.euronews.com/next/2022/06/20/how-artificial-intelligence-is-revolutionising-

healthcare  

Credeți că ar putea exista o problemă în ceea ce privește confidențialitatea datelor cu caracter 

personal? 

Creați un padlet similar cu acesta: https://ca.padlet.com/ 

 

După ce cursanții au terminat de scris pe peretele virtual, va avea loc o discuție despre ideile 

generate. 

https://www.sli.do/
https://ca.padlet.com/
https://www.canva.com/ca_es/
https://www.euronews.com/next/2022/06/20/how-artificial-intelligence-is-revolutionising-healthcare
https://www.euronews.com/next/2022/06/20/how-artificial-intelligence-is-revolutionising-healthcare
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Clasificați toate ideile de la întrebarea 1 în următoarele categorii:  

 

A doua activitate: participanții pot căuta informații despre legislația privind Industria 4.0 în diferite 

țări și vor realiza infografice. 

Comparați infograficele. 

Ei pot folosi versiunea gratuită a Canva: https://www.canva.com 

 

Secțiunea 2 

Citiți și vizionați următoarele materiale:  

https://healthmanagement.org/uploads/article_attachment/healthcare-worker-4-0-redesigning-

jobs-for-the-future.pdf 

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

https://edpuzzle.com/media/622506df2453fa429913f0a9 

Participanții urmăresc videoclipul și vor trebui să răspundă la diferite întrebări despre conținutul 

acestuia. 

Să reflectăm puțin asupra competenței digitale a celor ce lucrează din domeniul sănătății.  

https://app.sli.do/event/owjR5aeaSJ2N6riXecXVB8 

136101 (CODE) 

Întrebările sunt următoarele:  

https://healthmanagement.org/uploads/article_attachment/healthcare-worker-4-0-redesigning-jobs-for-the-future.pdf
https://healthmanagement.org/uploads/article_attachment/healthcare-worker-4-0-redesigning-jobs-for-the-future.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lIuxzzaeeYY
https://edpuzzle.com/media/622506df2453fa429913f0a9
https://app.sli.do/event/owjR5aeaSJ2N6riXecXVB8
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o "Faptul că  cei ce lucrează în domeniul sănătății au sau nu competențele digitale necesare este 

determinat de expertiza digitală pe care o dețin în alte sfere ale vieții. Cu toate acestea, 

cursurile disponibile pentru dobândirea acestor competențe sunt insuficiente". 

o Așezați următoarele concepte în ordinea importanței. Ce calități ar trebui să aibă o persoană 

ce lucrează în domeniul sănătății? 

o Abilități bune de comunicare 

o Flexibilitate și adaptare la schimbare 

o Competențe digitale 

o Înfățișare plăcută 
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CHESTIONAR 

Întrebarea 1: 
Industria 4.0 poate îmbunătăți îngrijirea sănătății utilizatorilor. 

        a)Adevărat 
 b)Fals  

  

Întrebarea 2: 
Fiecare țară are propriile legi și politici în conformitate cu Industria 4.0 în domeniul sănătății. 

a)Adevărat 
b)Fals 

 
  

Întrebarea 3: 
Lucrătorii din domeniul sănătății nu trebuie să fie pregătiți să își schimbe locurile de muncă 
și să se perfecționeze pentru a stimula inovarea și productivitatea. 

a) Adevărat 
b) Fals 

 

Întrebarea 4: 
Guvernele trebuie să îmbunătățească politicile referitoare la date. 

a)Adevărat 
b)Fals 

 

 Întrebarea 5: 
Operațiile chirurgicale efectuate de roboți nu sunt încă o realitate. 

a)Adevărat 
b)Fals 
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Modul X. Securitatea datelor și sistemelor pentru aplicațiile medicale 

 

OBIECTIV 
GENERAL: 

Scopul general al activității este de a conștientiza importanța securității datelor și 
sistemelor în aplicațiile din domeniul sănătății. 
 

REZULTATELE 
ÎNVĂȚĂRII 
(general): 
 
 
 

La sfârșitul modulului, participanții vor fi capabili să:  
o descrie principalele activități în conformitate cu politica, strategia, standardele 

și reglementările de securitate în aplicațiile medicale 
o prezinte exemple de date sensibile 
o identifice și să găsească cele mai bune modalități de a evita atacurile de 

inginerie socială 
o dea exemple de competențe legate de securitatea datelor și a sistemelor din 

sistemul de sănătate 
 

METODE: Activități interactive, discuții de grup dirijate 
 

DURATĂ: 
 

90 minute 

RESURSE 
NECESARE: 
 

tablă, telefoane mobile, aplicația mobilă “kahoot” instalată, PC, conexiune la internet, 
conxiune la internet wi-fi. 

SCENARIU 
PENTRU  
TRAINING 
FAȚĂ ÎN FAȚĂ:  

Formatorul le cere participanților să își folosească telefonul mobil și să se conecteze 
pagina web  https://www.menti.com/ și le va da un cod de acces. 

1. Introducere (5 minute) 
Formatorul le arată participanților un videoclip de pe YouTube 
(https://youtu.be/F7pYHN9iC9I) și le propune să discute despre "amprentele lor 
digitale".  Există două puncte principale aici: "datele care ajung online rămân acolo 
pentru totdeauna" și "nimeni nu este complet ferit de furtul de date". 

2. Securitatea datelor cu caracter personal la locul de muncă (10 minute).  
Formatorul le cere participanților să deschidă aplicația Kahoot pe telefoanele lor 
mobile și le va da codul pentru a accesa chestionarele pregătite (chestionarul "1. 
Securitatea datelor personale la locul de muncă"). 
 

o Primul slide – Introducere în subiect 
o Prima întrebare - "Care este diferența dintre criminalitatea digitală și 

criminalitatea fizică?". Răspunsuri posibile: 
- Nu există nicio diferență – un delict este un delict. 
- Infracțiunile digitale sunt pedepsite cu indulgență deoarece sunt 

comise doar pe calculator. 
- O diferență fundamentală. Infracțiunea digitală nu este reală, ci doar 

zerouri și unu. 
- Criminalitatea digitală este legată doar de utilizarea ilegală a software-

ului. 
o Următorul slide este pentru discutarea răspunsurilor. Ideea principală este că 

infracțiunile digitale sunt pedepsite în același mod ca și cele fizice. 

https://youtu.be/F7pYHN9iC9I
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o Următoarea întrebare - "Care este potențialul prejudiciu al unei infracțiuni 
digitale în comparație cu o infracțiune fizică?". Răspunsuri posibile: 

- Hacking-ul nu este întotdeauna vizibil. 
- De cele mai multe ori, victima atacului nu pierde nimic fizic. 
- Datele care ajung online rămân acolo pentru totdeauna. 
- Toate opțiunile enumerate mai sus. 

o Următorul slide este folosit pentru discutarea răspunsurilor. Ideea principală 
este că infracțiunile digitale sunt mai periculoase deoarece nu sunt întotdeauna 
evidente, detectarea infracțiunii necesită calificări corespunzătoare și, odată ce 
datele sunt făcute publice, nu mai este posibil să le îndepărtezi sau să le ascunzi. 

o Următoarea întrebare - "De ce este pirateria digitală periculoasă?". Răspunsuri 
posibile: 

- Pentru că virușii sunt adesea distribuiți cu software ilegal. 
- Pentru că este ilegală: proprietarii nu sunt plătiți pentru utilizarea 

produsului lor. 
- Ambele puncte enumerate mai sus. 

o Următorul slide este pentru discutarea răspunsurilor. Ideea de bază este că 
pirateria digitală implică o varietate de conținut digital pe care hackerii pur și 
simplu îl fură. În acest fel, autorii și deținătorii de drepturi nu primesc niciun 
venit pentru acest conținut. De asemenea, se observă că pirateria este utilizată 
în mod activ pentru a distribui programe virusate prin intermediul site-urilor 
web piratate și al software-ului piratat. 

 
Formatorul încheie discuția făcând un rezumat al subiectelor abordate. 
 

3. Reglementarea juridică a protecției datelor în Uniunea Europeană (10 
minute).  

Formatorul le cere participanților să deschidă aplicația Kahoot în telefoanele lor mobile 
și le va da codul de acces la CHESTIONARE (CHESTIONAR "2. Reglementarea juridică a 
protecției datelor în Uniunea Europeană"). 
 

o Primul slide – Introducere în subiect 
o Prima întrebare - "Principalul document referitor la protecția datelor în 

Uniunea Europeană:" Răspunsuri posibile: 
- Convenția de la Budapesta a Consiliului Europei privind criminalitatea 

informatică (23 noiembrie 2001) 
- Conferința de la Viena privind protocoalele de securitate cibernetică 

(23 noiembrie 2002) 
- Pactul de la Varșovia al Consiliului Europei privind criminalitatea 

informatică (23 noiembrie 2000) 
- Memorandumul de la Delhi privind securitatea cibernetică și 

criminalitatea din Europa (23 noiembrie 2000) 
o Următorul slide este pentru discutarea răspunsurilor. Ideea principală este de 

a prezenta documentele principale și suplimentare care reglementează 
criminalitatea informatică în Uniunea Europeană. 

o Următoarea întrebare - "Adevărat sau fals că datele confidențiale oferă 
informații despre un anumit grup de date personale ale unui individ, cum ar fi 
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religia, opiniile politice, orientarea sexuală și datele biometrice și genetice?". 
Răspunsuri posibile: 

- Adevărat 
- Fals 

o Următorul slide este pentru analizarea răspunsurilor. Ideea principală este de 
a arăta diferențele dintre datele cu caracter personal și datele confidențiale, de 
a reaminti cerințele diferite pentru gestionarea acestor date. 

o Înainte de următoarea întrebare, formatorul le cere participanților să acceseze 
pagina web oficială a GDPR e (https://gdpr.eu/what-is-gdpr/) Întrebare: “În 
pagina web oficială GDPR (https://gdpr.eu/what-is-gdpr/) care este al 
patrulea drept la viață privată ?”. Posibile răspunsuri: 

- Dreptul de a fi informat; 
- Dreptul de a obiecta; 
- Dreptul de a restricționa prelucrarea; 
- Dreptul la ștergerea datelor; 

o Urmărul slide e pentru discutarea răspunsurilor. Ideea principală este de a 
atrage atenția persoanele împuternicite de către operatorii de date prevăzute 
de GDPR referitor la drepturile și obligațiile persoanelor fizice. 

o Următoare întrebare: “Ce este ITIL (Information Technology Infrastructure 
Library)?” Posibile răspunsuri: 

- Standard 
- Bune practici 
- Departamentul Bibliotecii Naționale 
- O ramură a informaticii 

o Urmărul slide e pentru discutarea răspunsurilor. Ideea principală este de a 
atrage atenția persoanele împuternicite de către operatorii de date prevăzute 
de GDPR referitor la drepturile și obligațiile persoanelor fizice. 

Formatorul încheie discuția făcând un rezumat al subiectelor abordate. 
 

4. Acțiuni posibile pentru creșterea securității datelor (10minute).  
Formatorul le cere participanților să propună posibile modalități de a asigura 
securitatea datelor, le grupează în organizaționale și tehnice și le scrie pe tablă. 
Formatorul încheie discuția prin rezumarea modalităților generate. 
 

5. Organizational-technical ways to increase data security (15 minute)  
Formatorul le cere participanților să deschidă aplicația Kahoot în telefoanele lor mobile 
și le va da codul de acces la CHESTIONARELE pregătite (CHESTIONAR "3. Modalități 
organizatorico-tehnice de creștere a securității datelor"). 
 

o Primul slide – Introducere subiect 
o Prima întrebare -  “De ce e necesară criptarea datelor?” Răspunsuri posibile: 

- Pentru păstrarea confidențialității, deoarece informațiile criptate nu 
pot fi citite. 

- Pentru amuzament, deoarece criptareaeste un proces foarte interesant. 
- Pentru profit, deoarece prin criptare se câștigă criptomonede. 
- Nu este nevoie de criptare. 

https://gdpr.eu/what-is-gdpr/
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o Următoarul slide este folosit pentru discutarea răspunsurilor. Ideea principală 
este de a discuta despre avantajele criptării: Confidențialitate (deoarece 
informațiile nu pot fi citite), Integritate (deoarece informațiile nu pot fi 
modificate fără decriptare), Imposibilitatea de negare (deoarece numai 
anumite persoane sau sisteme care cunosc schema de criptare pot cripta sau 
decripta date), Autentificare (deoarece permite stocarea parolelor criptate), 
Gestionarea accesului. 

o Următoarea întrebare - "Care e diferența dintre criptografia simetrică și cea 
asimetrică?" Răspunsuri posibile: 

- Nu e nicio diferență 
- Criptografia simetrică utilizează aceeași cheie pentru criptare și 

decriptare. 
- Criptografia simetrică utilizează chei diferite pentru criptare și 

decriptare. 
- Criptografia simetrică folosește o axă suplimentară de simetrie. 

o Următorul slide este pentru analizarea răspunsurilor. Ideea principală este de 
a explica criptarea-decriptarea și principalele diferențe dintre criptarea 
simetrică și cea asimetrică. 

o Următoare întrebare este “De ce avem nevoie de copia de rezervă a datelor 
(Data backup)?” Posibile răspunsuri: 

- Pierderea datelor cauzate de fenomene naturale, de exemplu, inundații. 
- Ștergere accidentală. 
- Atacuri malware care distrug sau criptează datele. 
- Toate opțiunile de mai sus. 

o Următorul slide este pentru analizarea răspunsurilor. Ideea principală este de 
a discuta posibilele scenarii de pierdere de date și de a arăta cum pot ajuta 
copiile de rezervă (backup-urile) în astfel de cazuri. 

Formatorul încheie discuția făcând un rezumat al subiectelor abordate. 
 

6. "Este parola mea sigură?" (15 minute).  
Formatorul le cere participanților să deschidă aplicația Kahoot în telefoanele lor mobile 
și le va da codul de acces la CHESTIONARELE pregătite (CHESTIONAR "4. Este parola 
mea sigură?"). 
 

o Primul slide conține noțiuni introductive 
o Prima din cele 4 întrebări este "Metode de control al accesului: Identificare". 

Răspunsuri posibile: 
- Asta pot face în sistem. 
- Pot dovedi că sunt un utilizator al sistemului. 
- Sunt un utilizator al sistemului. 
- Se poate urmări și monitoriza modul în care utilizez sistemul. 

o A doua din cele 4 întrebări: "Metode de control al accesului: Autentificare". 
Răspunsuri posibile: 

- Asta pot face în sistem. 
- Pot dovedi că sunt un utilizator al sistemului. 
- Sunt un utilizator al sistemului. 
- Se poate urmări și monitoriza modul în care utilizez sistemul. 
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o A treia din cele 4 întrebări: "Metode de control al accesului: Autorizare". 
Răspunsuri posibile: 

- Asta pot face în sistem. 
- Pot dovedi că sunt un utilizator al sistemului. 
- Sunt un utilizator al sistemului. 
- Se poate urmări și monitoriza modul în care utilizez sistemul. 

o A patra din cele 4 întrebări: "Metode de control al accesului: Responsabilitate". 
Răspunsuri posibile: 

- Asta pot face în sistem. 
- Pot dovedi că sunt un utilizator al sistemului. 
- Sunt un utilizator al sistemului. 
- Se poate urmări și monitoriza modul în care utilizez sistemul. 

o Următorul slide este pentru analizarea răspunsurilor. Ideea principală este de 
a discuta mai în detaliu modul în care funcționează controlul accesului în 
diferite sisteme. 

o Următoarea întrebare este "Autentificare: Ce răspuns este greșit?" Răspunsuri 
posibile: 

- Cineva care ești. 
- Ceva ce știi. 
- Ceva care îți place. 
- Ceva ce ai. 

o Următorul slide este pentru a analiza răspunsurile. Ideea principală este de a 
discuta metodele de autentificare, (parole, instrumente suplimentare, date 
personale etc.). 

o Următoarea întrebare este “De ce parola */Akn7%$-@$$+n3yvg^@ĖxmG":*Ū0 
nu este bună?” Răspunsuri posibile: 

- Este foarte puternică! Este foarte bună! 
- Pentru că e greu de reținut. 
- Deoarece conține două semne $ succesive. 
- Pentru că folosește simboluri naționale. 

o Următorul slide este pentru discutarea răspunsurilor.  Ideea principală este de 
a explica de ce o parolă complexă nu este întotdeauna o alegere bună. Fiți atenți 
la utilizarea secretelor ușor de reținut. 

Formatorul va încheia discuția făcând un rezumat al subiectelor abordate. 
 

7. Atacuri cibernetice (inclusiv inginerie socială) (15 minute).  
Formatorul le arată participanților un videoclip YouTube (atac: 
https://youtu.be/lc7scxvKQOo, recuperare parole: 
https://youtu.be/Pd7x2bHVSAs). 
Formatorul le cere participanților să deschidă aplicația Kahoot pe telefoanele lor 
mobile și le va da codul de acces la CHESTIONARELE pregătite (CHESTIONAR "5. 
Atacuri cibernetice"). 
 

o Primul slide – noțiuni introductive despre subiect 
o Prima întrebare: "De care tipuri de atacuri protejează software-ul antivirus?". 

Răspunsuri posibile: 
- Atacuri software  

https://youtu.be/lc7scxvKQOo
https://youtu.be/Pd7x2bHVSAs
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- Calamități naturale 
- Eroare umană 
- Sabotaj, vandalism 

o Următorul slide este pentru analizarea răspunsurilor.  Ideea principală este de 
a afla care sunt factorii ce pot cauza pierderea de date și cum se pot proteja 
datele de aceștia. 

o Următoarea întrebare este “Cum funcționează ingineria socială?” Răspunsuri 
posibile: 

- Prin manipularea sentimentelor și a încrederii oamenilor. 
- Prin implicarea unor ingineri cu înaltă calificare. 
- Prin utilizarea unor reguli complicate și algoritmi. 
- Prin intermediul unor lucrători sociali cu înaltă calificare. 

o Următorul slide este pentru a discuta răspunsurile.  Ideea principală este 
identificarea factorilor care pot cauza pierderea de date și cum se pot proteja 
datele de aceștia. 

o Următoarea întrebare este “Ce înseamnă "Cal troian" în ceea ce privește 
securitatea datelor?” Răspunsuri posibile: 

- Programe malware care se ascund pe computerul victimei și 
deteriorează sistemul. 

- Este imaginea de fundal a desktopului. 
- Cel mai bun software antivirus. 
- Cel mai recent standard de securitate a datelor. 

o Următorul slide este pentru discutarea răspunsurilor.  Ideea principală este de 
a analiza tipurile de malware și daunele pe care le provoacă. 

o Următoarea întrebare: "Ce este Ransomware?" Răspunsuri posibile: 
- Programe de răscumpărare ce criptează datele victimei și solicită plata 

pentru cheia de decriptare. 
- Un nou software antivirus 
- Un nou instrument de securitate hardware. 
- Un set de reguli pentru lucrul de la distanță pe computer. 

o Următorul slide este pentru discutarea răspunsurilor.  Ideea principală este de 
a explica pericolul reprezentat de Ransomware, modalitățile de a-l evita și 
dezavantajele plății pentru o cheie de decriptare. 

o Următoarea întrebare: "Ce este phishing-ul?". Răspunsuri posibile: 
- E-mailuri care se prezintă ca fiind de încredere, cu intenția de a distribui 

link-uri periculoase. 
- Același lucru ca și "fishing", dar ortografiat cu o greșeală gramaticală 
- Pescuitul la copcă iarna 
- Hacking al computerului victimei. 

o Următorul slide este pentru discutarea răspunsurilor.  Ideea principală este de 
a prezenta cazuri posibile, ținte și daune cauzate de phishing. 

o Următoarea întrebare este "Care sunt cele mai bune modalități de a vă proteja 
de atacurile de inginerie socială?" Răspunsuri posibile: 

- A nu avea încredere în nimeni 
- Verificați întotdeauna sursa informațiilor. Nu aveți încredere în 

persoane necunoscute. 
- Nu porniți computerul. 
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- Nu folosiți serviciile companiilor de inginerie. 
o Următorul slide este pentru discutarea răspunsurilor.  Ideea principală: 

ingineria socială manipulează încrederea. Una dintre principalele modalități de 
a vă proteja de atacurile de inginerie socială este să nu aveți încredere în 
informații neverificate, să evitați să depășiți limitele competenței 
dumneavoastră pentru a "ajuta un străin". 

Formatorul încheie discuția făcând un rezumat al subiectelor abordate. 
 

8. Competențe digitale pentru a spori securitatea datelor și a sistemelor în 
domeniul sănătății  (10 minute).  

Formatorul deschide o discuție despre competențele digitale de care au nevoie 
angajații din domeniul sănătății (pe baza subiectelor analizate anterior). Competențele 
necesare sunt notate pe o tablă albă, menționându-se la ce aspecte ale securității 
datelor pot fi încadrate. 
 
Formatorul încheie discuția făcând un rezumat al subiectelor abordate. 

RECOMANDĂRI 
ȘI RISCURI 
 

o Cel mai mare risc este ca întrebările suplimentare să ducă la depășirea timpului 
alocat pentru unele subiecte. 

EVALUAREA 
MODULULUI: 
 

Un scurt chestionar de evaluare (CHESTIONAR) va fi utilizat pentru a evalua 
cunoștințele dobândite de participanți în cadrul modulului. 

CONȚINUT ȘI 
NOTE DE CURS 

 
Material didactic Modulul 10 și materiale de lucru 
 

REFERINȚE www.kahoot.com 
 

 

Scurtă introducere în curriculum: obiective și rezultate așteptate ale învățării 

Scopul acestui modul este de a crește percepția cursanților asupra importanței securității datelor 

și sistemelor în programele de sănătate. 

După finalizarea modulului, cursanții vor fi capabili să: 

• Descrie activitățile cheie în conformitate cu politicile, strategiile, standardele și 

reglementările medicale. 

o Cursanții sunt familiarizați cu cerințele și standardele care guvernează securitatea 

cibernetică și a datelor, identificând fiecare element de date critice, prelucrarea 

acestora și responsabilitățile; 

• Ofere exemple de date sensibile. 

o Cursanții sunt familiarizați cu categoria "date cu caracter personal sensibile" și cu 

documentele legale care reglementează stocarea datelor cu caracter personal. 

• Identifice atacurile de inginerie socială și să găsească cele mai bune modalități de a le preveni. 

http://www.kahoot.com/
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o Cursanții le sunt prezentate atacurile cibernetice tipice, cu accent pe atacurile de 

inginerie socială. Sunt oferite exemple de atacuri de inginerie socială și metode de 

protecție. 

• Furnizeze exemple de sisteme de prelucrare a datelor digitale și de securitate a sistemelor. 

o Cursanții sunt familiarizați cu bunele practici în domeniul protecției datelor și 

sistemelor. Recomandările oferă o securitate sporită a datelor și sistemelor. 

 

1. Discuție de grup "Securitatea datelor personale la locul meu de muncă"   

Este prezentat un videoclip privind siguranța online. https://youtu.be/F7pYHN9iC9I Conceptul de  

“crimă digitală”. Încep discuțiile:    

Probleme abordate: 

- Prin ce e diferită criminalitatea digitală de cea fizică? 

- Care este prejudiciul potențial al unei infracțiuni digitale în comparație cu o infracțiune fizică? 

- Aspecte legate de drepturile de autor. Logica taxei media. Pirateria 

- Protecția datelor cu caracter personal - avantaj sau dezavantaj? 

- Protecția datelor personale sensibile 

- Sunt discutate exemple specifice de locuri de muncă ("adecvat, inadecvat și de ce") 

Este de dorit să se memoreze exemplele, astfel încât acestea să poată fi folosite la alte subiecte. 

 

2. Prelegere "Reglementarea juridică a protecției datelor în Uniunea Europeană",  Acte de 

drept internațional UE  

Securitatea cibernetică este reglementată de UE, prin actele internaționale privind drepturile Uniunii 

Europene: 

În Legea drepturilor Uniunii Europene Data emiterii 

Convenția Consiliului Europei pentru infracțiunile electronice 23 Noiembrie 2001 

Directiva UE 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice 

(Directiva pentru protecția vieții private și a comunicațiilor electronice) 

12 Iulie 2002 

https://youtu.be/F7pYHN9iC9I
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Comunicarea generală către Parlamentul European și Consiliu privind 

strategia de securitate cibernetică. Un spațiu cibernetic deschis, sigur și 

fiabil" 

7 Februarie 2013 

Directiva UE 2013/40 / UE privind atacurile împotriva sistemelor 

informatice dezvoltate înlocuită prin Decizia de referință a Consiliului 

2005/222 / JHA 

12 August 2013 

Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice care 

prelucrează datele cu caracter personal și pentru libera circulație a acestor 

date și prin care a abrogat Directiva 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor) 

27 Aprilie 2016 

DIRECTIVA UE 2016/680 privind protecția persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente 

în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 

infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 

27 Aprilie 2016 

Directiva UE 2016/1148 (NIS) privind măsurile de creștere a nivelului 

comun de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în întreaga 

Uniune 

6 Iulie 2016 

Comunicare generală către Parlamentul European și Consiliu: Reziliență, 

descurajare și apărare: Către o creștere a securității cibernetice a UE" 

13Septembrie 2017 

Documentul de referință al Consiliului Europei privind securitatea cibernetică este Convenția 

Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Aceasta stabilește măsurile care trebuie 

luate la nivel național pentru a combate infracțiunile împotriva confidențialității, integrității și 

disponibilității datelor și sistemelor informatice. Convenția prevede ca fiecare parte să adopte măsuri 

legislative și de altă natură care pot fi necesare pentru a stabili ca infracțiuni penale în dreptul său 

intern diverse infracțiuni și delicte legate de rețelele de calculatoare, sistemele de calculatoare și 

datele informatice. 

Directiva 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului stabilește măsuri pentru a 

asigura un nivel general ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniunea 

Europeană, în vederea îmbunătățirii funcționării pieței interne. Directiva prevede: 

• obligația tuturor statelor membre de a adopta o strategie națională privind securitatea 

rețelelor și a sistemelor informatice; 
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• înființarea unui grup de cooperare pentru a sprijini și facilita cooperarea strategică și 

schimbul de informații între statele membre; 

• crearea unei rețele de servicii de răspuns la incidente de securitate informatică; 

• stabilirea cerințelor de securitate și de raportare pentru operatorii de servicii esențiale și 

furnizorii de servicii digitale; 

• obligația statelor membre de a desemna autorități naționale competente cu atribuții legate 

de securitatea rețelelor și a sistemelor informatice. 

Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu intitulată "Reziliență, descurajare și 

apărare: Consolidarea securității cibernetice a UE" subliniază necesitatea unei abordări comune și 

cuprinzătoare pentru consolidarea rezilienței cibernetice. Prin urmare, sunt necesare structuri mai 

puternice și mai eficiente pentru a promova securitatea cibernetică și pentru a răspunde la atacurile 

cibernetice nu numai în statele membre, ci și în cadrul instituțiilor, agențiilor și organismelor UE în 

sine. 

Pentru a asigura securitatea cibernetică, se propune înființarea unei rețele de centre de excelență în 

domeniul securității cibernetice, având în centrul său Centrul european de cercetare și competență în 

domeniul securității cibernetice. Comunicarea subliniază, de asemenea, necesitatea unui răspuns mai 

eficient din partea autorităților de aplicare a legii, cu accent pe detectarea, urmărirea și urmărirea 

penală a infractorilor cibernetici. Prezenta comunicare propune măsuri specifice pentru a consolida 

în continuare structurile și capacitățile de securitate cibernetică ale UE în mod coordonat, cu 

implicarea deplină a statelor membre și a diferitelor structuri relevante ale UE și în conformitate cu 

competențele și responsabilitățile lor respective. 

Standarde de securitate cibernetică 

Standardele de securitate cibernetică sunt documente care descriu ceea ce o companie sau o 

organizație trebuie să realizeze în materie de securitate pentru a-și atinge obiectivele de securitate. 

Modul în care trebuie implementate standardele și soluțiile utilizate pentru a atinge un standard nu 

fac de obicei parte din standard. Aceste activități ar trebui să fie descrise în planurile și procedurile 

operaționale care sunt concepute pentru a pune în aplicare standardul. 

O serie de standarde de securitate cibernetică a fost elaborată pentru a ajuta organizațiile să 

îmbunătățească securitatea sistemelor IT, a rețelelor și a infrastructurii critice, să gestioneze mai bine 

riscurile de securitate, să implementeze controale de securitate care să îndeplinească cerințele legale 

și de reglementare și să obțină eficiențe, inclusiv rentabilitate. 

Gama de standarde ISO 27000 

Este un set de metode, instrumente și bune practici recunoscute la nivel internațional în domeniul 

securității informațiilor. Aceste standarde pot fi aplicate oricărei companii, indiferent de mărimea 
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acesteia, de sectorul în care activează sau de țările în care își desfășoară activitatea. Ele au fost 

elaborate de Organizația Internațională de Standardizare (ISO) și de Comisia Electrotehnică 

Internațională (IEC) pentru a defini un management al securității informațiilor recunoscut la nivel 

mondial. Utilizarea acestor standarde ajută organizațiile să își protejeze resursele de informații, cum 

ar fi informațiile despre angajați, informațiile financiare și proprietatea intelectuală. 

Necesitatea standardelor din seria ISO 27000 apare ca urmare a atacurilor cibernetice cu care se 

poate confrunta o organizație. Această serie include următoarele standarde: 

• ISO 27000 - Standardul utilizează terminologia utilizată în standardul ISO 27001. 

• ISO 27001 - stabilește cerințele de bază privind securitatea datelor pentru controlul 

prelucrării datelor, protecția fizică, verificarea angajaților înainte de angajare, politica 

privind dispozitivele mobile, gestionarea activelor organizației, clasificarea informațiilor, 

întreținerea suporturilor de date, controlul accesului, criptografia etc. 

• ISO 27002 oferă linii directoare pentru standardele de securitate a informațiilor 

organizaționale și pentru practicile de gestionare a securității informațiilor. Aceasta include 

selectarea, implementarea, aplicarea și gestionarea controalelor pe baza mediului (mediilor) 

de risc al organizației în materie de securitate a informațiilor. 

• ISO 27005 conține îndrumări privind punerea în aplicare a securității informațiilor pe baza 

unei abordări de gestionare a riscurilor. Acest standard este aplicabil tuturor tipurilor de 

organizații (organizații neguvernamentale, agenții guvernamentale și întreprinderi 

comerciale). 

• ISO 27032 - include orientări pentru protecția informațiilor din afara organizației, cum ar fi 

colaborarea sau schimbul de informații cu clienții și furnizorii. Acest standard: 

o oferă o prezentare generală a securității cibernetice, 

o prezintă o explicație a relației dintre securitatea cibernetică și alte tipuri de 

securitate, 

o identifică părțile interesate și descrie rolul acestora în securitatea cibernetică, 

o prezintă îndrumări cu privire la modul de abordare a problemelor comune de 

securitate cibernetică, 

o asigură un cadru pentru ca părțile interesate să colaboreze cu privire la problemele 

de securitate cibernetică. 

• ISO / IEC 27035 - Standardul se referă la procesele de gestionare a incidentelor de securitate 

a informațiilor, a incidentelor și a vulnerabilităților. Acest standard completează secțiunea 

privind gestionarea incidentelor de securitate a informațiilor din ISO 27032. Face referințe 

încrucișate la acest capitol și explică relația sa cu alte standarde ISO 27000. Standardul 

stabilește 5 etape principale în procesul de management: 

o Pregătirea pentru incidente, cum ar fi elaborarea unei politici de gestionare a 

incidentelor și înființarea unei echipe competente de răspuns la incidente; 

o Identificarea și raportarea incidentelor de securitate a informațiilor; 
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o Evaluarea incidentele și luarea deciziilor cu privire la modul de soluționare a 

acestora, cum ar fi rezolvarea problemelor și revenirea rapidă la locul de muncă sau 

colectarea de probe, chiar dacă acest lucru ar întârzia rezolvarea problemelor; 

o Răspuns la incidente, adică detectare, investigare și rezolvare; 

o Învățarea lecțiilor nu se referă doar la identificarea a ceea ce se poate face mai bine, 

ci și la efectuarea de schimbări care vor îmbunătăți procesele. 

• ISO / IEC 27039 oferă îndrumări pentru a ajuta organizațiile să creeze sisteme de detectare 

și prevenire a intruziunilor (IDPS). 

Standard ISO / IEC 15408  

Este un standard internațional pentru certificarea securității informatice, cunoscut și sub numele de 

Criterii comune de evaluare a securității tehnologiei informației (Criterii comune sau CC). Criteriile 

generale oferă garanția că procesul de instalare, evaluare și evaluare a unui produs de securitate 

informatică s-a desfășurat de-o manieră riguroasă, standard și poate fi repetat. Acesta constă în trei 

părți: 

• ISO / IEC 15408-1 - prezintă conceptele și principiile generale pentru evaluarea securității 

IT și oferă un model comun de evaluare stabilit în diferite părți ale ISO / IEC 15408; 

• ISO / IEC 15408-2 - Standardul definește conținutul și prezentarea cerințelor funcționale de 

siguranță care trebuie evaluate în cadrul evaluării de siguranță utilizând ISO / IEC 15408. 

Acesta conține un catalog de componente funcționale de securitate predefinite care vor 

satisface cele mai frecvente nevoi de securitate de pe piață. 

• ISO / IEC 15408-3 - Standardul definește cerințele pentru asigurarea criteriilor de evaluare. 

Kit de standarde PCI DSS 

PCI DSS este un set de standarde de securitate a datelor din industria cardurilor de plată, elaborat în 

2004 de Visa, MasterCard, Discover Financial Services, JCB International și American Express. Acesta 

este conceput pentru a proteja cardurile de credit și de debit împotriva furtului de date și a fraudei. 

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) 

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Acesta este un standard UE care 

definește protecția datelor tuturor utilizatorilor. Conform acestui standard, o organizație trebuie să 

se asigure că datele utilizatorilor sunt securizate și că nu pot fi accesate fără permisiunea 

corespunzătoare. Acest standard se concentrează pe securitatea datelor utilizatorilor prin partajarea 

acestora cu orice organizație care respectă acest regulament. 

Cadrul de securitate cibernetică NIST CSF 
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Cadrul de securitate cibernetică NIST este conceput pentru a ajuta organizațiile să-și identifice 

capacitățile și nevoile de securitate cibernetică și să elaboreze planuri pentru a-și atinge obiectivele 

de securitate cibernetică. 

Cadrul este alcătuit din trei părți: Cadrul de bază, Nivelurile de implementare a cadrului și  

Profilurile cadru. Cadrul de bază conține o listă cuprinzătoare de activități, rezultate și REFERINȚE 

la aspectele și abordările privind securitatea cibernetică. O organizație utilizează "Secțiunile de 

implementare a cadrului" pentru a afla, pentru sine și pentru partenerii săi, cum evaluează riscurile 

de securitate cibernetică și cunoașterea abordării sale de gestionare. Un "profil de cadru" este o listă 

de rezultate pe care o organizație le-a selectat din categoriile și subcategoriile pe baza nevoilor și a 

evaluărilor sale de risc. 

Bune practici și recomandări 

Gestionarea securității cibernetice (și a proceselor IT) în organizații se bazează în principal pe 

standarde și documente guvernamentale. În practică se utilizează adesea o varietate de metodologii 

bazate pe documente de "bune practici". 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – Obiectivul principal al standardului și 

metodologiei ITIL este implementarea managementului serviciilor IT. Aceasta este o colecție a celor 

mai bune exemple utilizate pentru a atinge acest obiectiv. ITIL poate ajuta o companie să atingă 

obiectivele stabilite în politica sa de securitate a informațiilor și poate fi utilizat împreună cu 

standardele ISO 27001/27002.. 

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). Este o metodologie 

dezvoltată de organizația ISACA a firmelor de audit, precum și un set de bune practici pentru a ajuta 

utilizatorii, companiile și auditorii să planifice, să implementeze și să auditeze instrumentele de 

gestionare a IT. 

ISF Standard of Good Practice for Information Security 2020. (Standardul ISF de bune practici 

pentru securitatea informațiilor 2020). Acesta este un set de instrumente de securitate a 

informației dezvoltat de Forumul pentru securitatea informației (ISF), care este format din peste 200 

dintre cele mai mari companii din lume. Recunoașterea și popularitatea sa sunt mai scăzute decât 

standardul ISO 17799, dar acest set este distribuit gratuit. Setul este conceput pentru a ajuta 

organizațiile din sectoare de piață independente să evalueze riscurile asociate cu sistemele 

informatice. Este un instrument eficient pentru a contribui la îmbunătățirea eficienței controalelor 

de securitate și pentru a le face mai convenabile pentru organizație. 

CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Methodology) este o metodologie dezvoltată și 

comandată de guvernul britanic pentru a analiza și gestiona riscurile de securitate a informațiilor la 

nivel mondial. Metodologia CRAMM a fost îmbunătățită continuu timp de aproape 20 de ani și este 

un instrument indispensabil pentru directorii și analiștii de securitate. CRAMM este o modalitate 
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metodică și pe secțiuni pentru a analiza și gestiona atât aspectele tehnice (cum ar fi hardware și 

software IT), cât și cele non-tehnice (cum ar fi cele fizice și umane) ale securității informațiilor. 

CSA CCM (Cloud Security Alliance (CSA) Cloud Controls Matrix (CCM)) este un set de indicatori 

concepuți pentru a evalua securitatea informațiilor în tehnologiile cloud. Acesta conține 133 de 

indicatori împărțiți în 16 domenii care acoperă toate aspectele cheie ale tehnologiei cloud. Matricea 

oferă orientări pentru organizații cu scopul de a le ajuta să maximizeze securitatea informațiilor fără 

a se baza exclusiv pe garanțiile furnizorilor de cloud. 

Indicatorii CCM sunt în conformitate cu standardele de securitate, reglementările și sistemele de 

control acceptate de industrie, incluzând ISO 27001/27002/27017/27018, NIST SP 800-53, AICPA 

TSC, ENISA Information Assurance System, German BSI.C5, PCI DSS, ISACA COBIT, NERC CIP și mulți 

alții. 

3. Atelier: studii de caz  

În prima parte a discuției, cursanții încearcă, în grupuri, să identifice acțiunile care afectează 

securitatea datelor. Este posibil să se observe: 

- Aranjamente organizaționale. 

- Măsuri tehnice. 

- Instrumente software. 

- Factorul uman. 

A doua parte a discuției rezumă experiențele grupurilor și încearcă să formuleze principalele puncte 

ale politicii de securitate a datelor. 

A treia parte a discuției constă în evaluarea rezultatului - dacă măsurile vor crește securitatea, dacă 

sunt suficiente sau nu. 

Discuția este moderată de către formator, arătând părțile slabe și bune ale soluțiilor alese. Unul dintre 

rezultatele posibile este prezentat mai jos. 

Ghid de siguranță la locul de muncă 

Următoarele sunt îndrumări de bază pentru siguranța la locul de muncă a utilizatorului: 

• Folosiți parole puternice, așa cum prevăd cele mai bune practici și producătorii de 

echipamente; 

• Țineți cont de recomandările de securitate ale producătorilor de software și hardware; 

• Utilizați un antivirus sau alt software care protejează împotriva programelor periculoase; 

• Dezactivați serviciile și interfețele inutile pentru a împiedica atacatorii să le utilizeze; 
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• Restricționați accesul la sistem și permiteți doar acelor utilizatori care au cu adevărat nevoie 

să se conecteze; 

• Protejați fizic computerele și serverele împotriva furtului și deteriorării; 

• Efectuați în mod regulat copii de siguranță ale datelor și stocați-le în sisteme externe; 

• Utilizați instrumente de scanare și audit pentru a identifica vulnerabilitățile sistemului 

utilizat. 

4. Prelegere - dezbatere "Modalități organizatorico-tehnice de creștere a securității datelor"   

Accesul la un loc de muncă la distanță 

Acces computer de la distanță. În acest caz, spre deosebire de un VPN, conexiunea nu se face direct 

la rețeaua de la distanță, ci direct la computerul stației de lucru. În acest fel, personalul organizației 

sau pur și simplu persoanele fizice pot accesa și utiliza computerele lor din orice locație la distanță 

în același mod în care ar face-o dacă ar interacționa fizic direct cu acel computer. 

Pentru a pune în aplicare Remote Desktop se utilizează diverse protocoale și tehnologii. De exemplu, 

tehnologia Remote Desktop Services (RDS) dezvoltată de Microsoft. Această tehnologie vă permite 

să controlați un computer la distanță folosind o conexiune de rețea. RDS utilizează un model de "client 

simplu", în care toate calculele sunt efectuate pe un computer la distanță și doar desktopul la distanță 

este redat în aplicația client. 

Vă puteți conecta la Remote Desktop de la orice alt computer sau dispozitiv inteligent care acceptă 

protocolul Remote Desktop (RDP). Imaginea RDP Remote Desktop GUI este transmisă către 

dispozitivul utilizatorului, iar comenzile de intrare și acțiunile de control ale utilizatorului sunt 

transmise către computerul de la distanță. RDP utilizează portul TCP / IP 3389. 

Protocolul RDP este susținut nu numai de Microsoft, ci și de o serie de alți furnizori, iar desktopurile 

la distanță pot fi utilizate nu numai în Windows, ci și în alte medii de sistem, de exemplu FreeRDP 

(http://www.freerdp.com/). 

Companiile care utilizează RDP sunt sfătuite să configureze acest protocol în mod corespunzător: în 

primul rând, nu trebuie să fie disponibil public pe internet, accesul de la distanță este posibil numai 

pentru dispozitivele din rețeaua internă sau utilizând un VPN. De asemenea, este posibil să se filtreze 

accesul RDP cu ajutorul unui firewall, prin atribuirea unor adrese IP specifice unei liste de încredere. 

Instrumentele de autentificare cu doi factori sunt recomandate pentru un acces mai sigur. 

•  Securitatea datelor: Criptografie și criptare a datelor 

Criptografia este știința care studiază metodele de criptare și decriptare a informațiilor. 
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Cripatarea este procesul de modificare a informațiilor într-un mod care face imposibilă citirea și 

înțelegerea lor. Acesta este un mod special de criptare a informațiilor pentru a le codifica. Informațiile 

criptate pot fi decriptate numai dacă se cunoaște cheia de criptare. 

Decriptarea este procesul de revenire la forma originală a datelor criptate. Decriptarea necesită o 

cheie care protejează datele de decriptarea și citirea lor de către persoane din exterior. 

Criptarea se realizează cu ajutorul unui algoritm special numit cifru. Există un domeniu separat al 

științei pentru criptanaliză, care studiază metodele de decriptare a datelor criptate atunci când cheia 

de decriptare este necunoscută. 

O cheie de criptare este o anumită informație care este utilizată împreună cu un algoritm de criptare 

pentru a cripta sau decripta informații. Același algoritm (cifru) poate fi utilizat cu chei diferite. Fără 

a cunoaște cheia, este imposibil să decriptezi informațiile, chiar dacă algoritmul de criptare este 

cunoscut. 

Există două tipuri principale de criptografie: simetrică și asimetrică. În cazul criptografiei simetrice, 

aceeași cheie este utilizată pentru a cripta și decripta informațiile. Criptografia asimetrică utilizează 

2 chei: una pentru criptare și cealaltă pentru decriptare. 

Implementarea criptării simetrice necesită ca expeditorul și destinatarul să primească în siguranță 

aceeași cheie. Cele mai populare coduri simetrice sunt  Data Encryption Standard (DES), 3DES sau 

Triple DES, Advanced Encryption Standard (AES), Blowfish. Cel mai puternic și mai sigur este 

algoritmul AES atunci când este utilizat cu o cheie de 256 de biți. 

Criptarea asimetrică utilizează 2 chei: o cheie publică și o cheie privată. Cheia privată este 

întotdeauna păstrată secretă și nu este niciodată partajată cu alte persoane, ceea ce face ca procesul 

de criptare asimetrică să fie mai ușor și mai sigur decât cel simetric. Cheia publică poate fi dată oricui. 

Odată ce datele sunt criptate cu o cheie publică, numai proprietarul cheii private le poate decripta și 

citi. Această metodă este, de asemenea, utilizată pentru a implementa o semnătură digitală. Deși 

algoritmii asimetrici sunt importanți, aceștia oferă o protecție mai bună. Cele mai populare metode 

și cifruri asimetrice sunt  Elliptic-curve cryptography (ECC), ElGamal encryption system, RSA 

(Rivest-Shamir-Adleman), Diffie-Hellman key exchange. 

Criptarea asigură: 

• Confidențialitatea, deoarece informațiile nu pot fi citite; 

• Integritatea, deoarece informațiile nu pot fi modificate fără decriptare; 

• incapacitatea de negare, deoarece numai anumite persoane sau sisteme care cunosc schema 

de criptare pot cripta sau decripta datele; 

• Autentificare, deoarece permite stocarea parolelor criptate; 
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• Gestionarea accesului. 

În funcție de tipul de date stocate, sunt disponibile mai multe metode de criptare: 

• Criptarea întregul hard disk și toate datele de pe acesta; 

• Criptarea bazelor de date, protejând datele sensibile stocate, de exemplu, parolele; 

• Criptarea fișierelor, protejând fișierele individuale cu date sensibile; 

• Suporturi de date detașabile, portabile, de exemplu, criptarea stick-urilor de memorie; 

• Criptarea dispozitivelor mobile, de exemplu, a telefoanelor inteligente; 

• Criptarea e-mailurilor; 

• Criptarea mesajelor și conversațiilor vocale. 

Unele sisteme de operare moderne acceptă criptarea datelor stocate pe hard disk. De exemplu, unele 

versiuni de Windows 10 pot cripta fișiere sau directoare. De asemenea, Windows are instalat 

BitLocker, care poate cripta întregul hard disk sau suporturile amovibile. 

Există programe de criptare de la terți care pot fi instalate și utilizate la locul de muncă, de exemplu 

AxCrypt, 7-zip (un program de arhivare care poate fi utilizat pentru criptare, la fel ca toate 

programele de arhivare, de altfel), GNU Privacy Guard și multe altele. 

Diferite programe de editare a documentelor, cum ar fi programele Microsoft Office, Adobe Acrobat 

etc., permit criptarea documentelor editabile cu ajutorul parolelor generate de utilizator, precum și 

semnarea documentelor cu ajutorul mecanismelor de certificare. 

• Backup-uri – Copii de rezervă 

Una dintre metodele de bază pentru asigurarea securității informațiilor în vederea asigurării 

continuității operațiunilor după un atac este realizarea de copii de siguranță sau de rezervă (backup-

uri) ale datelor. În acest caz, principiul redundanței se aplică datelor stocate și prelucrate. 

Copia de rezervă (backup de date) este o copie a datelor de pe computerul dumneavoastră pentru a 

vă ajuta să recuperați datele pierdute în caz de accident. Aceasta se face periodic. 

Copiile de rezervă se fac pentru a preveni pierderea datelor în urma: 

• Ștergerilor accidentale. 

• Erorilor de calcul ale aplicației. 

• distrugerilor cauzate de fenomene naturale, de exemplu, inundații. 

• Atacurilor fizice, de exemplu, furt. 

• Defecțiunilor echipamentului serverului. 

• Atacurilor malware care distrug sau criptează datele. 
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• Accidentelor de calculator la locul de muncă al utilizatorului etc. 

Cum se păstrează copiile de rezervă: 

• Copii de lucru - Copii complete sau parțiale ale datelor stocate pe un server dedicat pentru 

recuperare instantanee. Acestea sunt copii foarte comune care stochează cea mai recentă 

versiune a datelor. Aceste copii nu sunt destinate stocării pe termen lung și sunt actualizate 

la fiecare câteva ore. Un principiu similar se aplică programelor de editare a documentelor 

instalate pe echipamentele de lucru ale utilizatorilor, care fac copii ale datelor la anumite 

intervale de timp și permit sistemului să recupereze fișierele editate în cazul unei defecțiuni. 

• Stocarea la fața locului - stocarea de copii în centrul de calcul al unei organizații, utilizând o 

varietate de medii de stocare. De obicei, sunt amenajate camere de depozitare speciale și cutii 

rezistente la foc, umiditate sau presiune. 

• Stocarea în afara sediului - Stocarea de copii într-o locație în afara companiei. Astfel, chiar 

și atunci când serverele organizației sunt afectate, datele rămân în siguranță. 

Organizațiile care sunt deosebit de preocupate de securitatea informațiilor utilizează adesea atât 

stocarea de backup la fața locului, cât și în afara acestuia, în același timp. 

Tipuri de backup: 

• Backup complet - Toate datele utilizate (fișiere) sunt copiate, indiferent dacă au fost sau nu 

modificate. 

• Backup diferențial - Se face o copie de rezervă a tuturor fișierelor care au fost modificate de 

la ultima copie de rezervă completă. 

• Backup incremental - O copie a fișierelor care au fost modificate de la ultima copie de 

rezervă incrementală. Prima copie incrementală se face pe o copie completă sau diferențială. 

Recent, stocarea copiilor de rezervă (și a tuturor datelor în general) prin intermediul serviciilor de 

cloud computing a devenit tot mai populară. Efectuarea de copii de rezervă pe serverele cloud 

permite organizațiilor să evite grija pentru resursele de stocare fizică: nu este necesară nicio stocare 

sau depozitare. În acest caz, stocarea datelor și gestionarea riscurilor sunt gestionate de furnizorul 

de servicii cloud, care încheie contracte de servicii cu organizațiile. 

Pe piață există mulți furnizori de servicii și platforme cloud diferite care pot fi utilizate atât de 

organizații, cât și de persoane fizice, de exemplu Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive și multe 

altele. Aceasta este o modalitate convenabilă de a stoca date și copii de rezervă, dar trebuie să se 

acorde atenție asigurării securității datelor. Criptarea este principala modalitate recomandată pentru 

a proteja datele stocate pe serverele cloud. De asemenea, se recomandă utilizarea VPN sau a altor 

canale de comunicare securizate pentru a vă conecta la aceste servicii. Copiile de rezervă trebuie 
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efectuate periodic, iar copiile de rezervă efectuate trebuie să fie criptate și plasate în zone inaccesibile 

ale serverelor cloud. Numai utilizatorii autorizați au acces la fișierele stocate în cloud. 

Testul de autoevaluare nr. 1 se bazează pe auto-reflecție.   

5. Prelegere - discuție "Este parola mea sigură?"  

Metode de control al accesului 

În general, toate metodele de control al accesului se bazează pe 4 mecanisme care corespund 

funcțiilor principale ale sistemelor de control al accesului: 

• Identificare sau recunoaștere: Sunt un utilizator al sistemului. 

• Autentificare: Pot dovedi că sunt un utilizator al sistemului. 

• Autorizare sau acordarea drepturilor de acces / autorizări: Asta pot face în sistem. 

• Responsabilitate: Se poate urmări și monitoriza modul în care utilizez sistemul. 

Identificare 

Identificarea este mecanismul prin care entitățile neverificate sau neautentificate încearcă să 

acceseze o sursă prin identificarea lor în fața sistemului. Această etichetă se numește identificator și 

trebuie să fie asociată unei singure entități. Unele organizații folosesc identificatori semnificativi, în 

timp ce altele folosesc o varietate de identificatori aleatorii care sunt greu de ghicit. De exemplu, 

organizațiile pot utiliza combinații de părți ale numelui și prenumelui în e-mail pentru a crea conturi 

de e-mail ("prenume.nume@companiata.eu"), astfel încât oricine poate încerca să ghicească adresa 

de e-mail sau ID-ul contului unui angajat cunoscut. O opțiune mai sigură ar fi utilizarea unui număr 

aleatoriu sau a unui ID al angajatului, deoarece este practic imposibil să le ghicești. 

Autentificare 

Autentificarea sau identificarea este procesul de autentificare a unei entități neautentificate. Există 

trei factori de autentificare utilizați pe scară largă: 

- Ceva ce știți. 

- Ceva ce aveți. 

- Ceva ce sunteți. 

Unele sisteme foarte sigure necesită o autentificare cu mai mulți factori, de exemplu, un bancomat 

care necesită un card și un cod PIN. 

În general, se recomandă utilizarea autentificării cu doi factori atunci când un factor este diferit de 

"ceva ce știți". 
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Ceva ce știți. Este un factor bazat pe ceea ce știe și poate ține minte persoana: o parolă, o frază de 

acces, un cod unic, de exemplu, un cod PIN și așa mai departe. Unul dintre cele mai dezbătute lucruri 

este complexitatea parolei. Parolele ar trebui să fie suficient de greu de ghicit, dar ușor de reținut, 

deci nu prea lungi și legate de personalitatea utilizatorului. 

Ceva ce aveți. În esență este un factor bazat pe orice obiecte, elemente pe care le are persoana: 

carduri de acces, carduri bancare, cărți de identitate și așa mai departe. 

Ceva ce sunteți sau pe care îl puteți face. Acest factor se bazează pe caracteristicile individuale ale 

persoanei sau ale sistemului: amprente digitale, amprente palmare, geometria mâinii, iris, față și așa 

mai departe. Se utilizează, de asemenea, elemente pe care o persoană le poate produce: voce, 

semnătură și așa mai departe. Unele dintre aceste caracteristici poartă denumirea de caracteristici 

biometrice. 

Autorizare 

Autorizarea sau acordarea drepturilor de acces este procesul prin care unui utilizator autentificat i 

se acordă drepturi de acces la anumite resurse informaționale sau la alte active, specificând nivelurile 

de acces. 

În general, drepturile de acces sunt acordate în unul dintre următoarele moduri: 

- Acordarea drepturilor fiecărui utilizator individual (complexă și ineficientă); 

- Acordarea de drepturi unui grup de utilizatori (cel mai frecvent utilizat); 

- Acordarea de drepturi în mai multe sisteme, utilizând un sistem central de autentificare și 

autorizare. 

Autorizațiile acordate în momentul autorizării sunt, în general, recunoscute în întreaga rețea a 

organizației, iar utilizatorii nu sunt nevoiți să își dovedească identitatea și să prezinte autorizația în 

diferite subsisteme ale organizației, de exemplu în sistemul poștal, în sistemul de gestionare a 

documentelor etc. 

Responsabilitate 

Responsabilitatea garantează faptul că toate acțiunile utilizatorilor în sistem (atât cele autorizate, cât 

și cele neautorizate) vor fi asociate cu utilizatorii autentificați. Raportarea este pusă în aplicare cu 

ajutorul jurnalelor de sistem, al jurnalelor bazelor de date și al auditării acestor jurnale. Jurnalele de 

sistem stochează informații precum încercările de autentificare reușite sau nereușite sau încercările 

de modificare a sistemului. După cum s-a menționat în secțiunile anterioare, jurnalele sunt utilizate 

în alte sisteme, de exemplu, pentru detectarea și prevenirea intruziunilor, precum și pentru 

încercarea identificării cauzelor eșecurilor sau pentru urmărirea utilizării unei resurse. 
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Parole și recomandări pentru crearea lor 

Până în 2019, furnizorii de software solicitau adesea parole lungi și complexe, folosind litere 

majuscule și minuscule, caractere speciale și așa mai departe. Un studiu realizat de Verizon în 2019 

a constatat că hacking-ul este principala cauză a spargerii sistemelor informatice și a furtului de 

informații, iar phishing-ul și utilizarea parolelor furate sunt a doua cea mai populară formă de 

hacking. S-a demonstrat că politicile complicate privind parolele fac mai mult rău decât bine, 

deoarece utilizatorii creează parole ușor de reținut care sunt și mai ușor de spart. 

În plus, un raport al Institutului Ponemon din 2019 a arătat că: 

- 51% dintre respondenți refolosesc parolele în 5 conturi de afaceri și personale; 

- 69% dintre respondenți recunosc că partajează parolele cu colegii (!); 

- 57% dintre respondenții care au fost supuși un atac de phishing nu și-au schimbat obiceiurile 

de creare și stocare a parolelor (!). 

Microsoft, Institutul Național de Tehnologie a Securității (NIST) și Departamentul de Securitate 

Internă al SUA au reacționat modificându-și politica privind crearea de parole sigure. 

Recomandările Microsoft Office 365 pentru administratori din 2019 precizează: 

- Mențineți lungimea minimă de 8 caractere (mai mult nu înseamnă neapărat mai bine); 

- Nu este necesară o alcătuire de genul *&(^%$; 

- Nu solicitați schimbări periodice ale parolei; 

- Dezactivați parolele obișnuite pentru a elimina cele mai vulnerabile parole din sistem; 

- Învățați-vă utilizatorii să nu folosească parolele organizației dumneavoastră în alte scopuri 

decât cele profesionale; 

- Utilizați autentificarea cu mai mulți factori. 

Utilizatorii sunt sfătuiți: 

- Nu folosiți aceeași parolă sau o parolă similară cu cea pe care o utilizați pe alte site-uri web; 

- Nu utilizați ca parolă un singur cuvânt sau fraze folosite frecvent; 

- Faceți parolele greu de ghicit chiar și pentru cei care știu multe despre dumneavoastră - de 

exemplu, numele și zilele de naștere ale prietenilor și familiei, grupurile muzicale preferate 

sau frazele favorite. 

La rândul său, Institutul american NIST pentru standarde de securitate a emis recomandări care 

încurajează utilizarea unor parole ușor de reținut, dar greu de ghicit, numite secrete memorate. 

Acest nou standard elimină multe dintre cerințele de complexitate folosite în trecut, deoarece acestea 

s-au dovedit ineficiente. Utilizatorii sunt încurajați să memoreze secrete aleatorii care sunt mult mai 
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greu de ghicit pentru un atacator. Deoarece un secret memorat (ceea ce știți) poate fi furat, este 

necesară și autentificarea cu mai mulți factori. 

6. Prelegere teoretică "Atacuri digitale"  

Amenințări și atacuri 

Amenințările sunt amenințări potențiale la adresa activelor informatice ale unei companii, iar 

atacurile sunt acțiuni menite să afecteze aceste active. Atacatorii, cunoscuți și sub numele de agenți 

de amenințare, încalcă sau fură informațiile sau activele fizice ale unei organizații prin exploatarea 

vulnerabilităților dacă acestea nu sunt protejate corespunzător. Spre deosebire de amenințări, care 

există întotdeauna, atacurile sunt acțiuni de o anumită durată efectuate de agenții de amenințare. De 

exemplu, amenințarea de deteriorare a proprietății cauzată de un incendiu există întotdeauna, dar 

atacul în sine și riscul de pierdere apar doar în cazul unui incendiu. 

Una dintre opțiunile posibile de clasificare a amenințărilor este prezentată în tabel: 

Categoria de amenințare sau de atac Exemple de atacuri 

Compromisuri privind proprietatea intelectuală Piraterie, încălcarea drepturilor de autor 

Abateri în ceea ce privește calitatea serviciilor Probleme ale furnizorului de servicii de 

internet, probleme de alimentare cu energie 

electrică, defecțiuni ale rețelei sau ale altor 

echipamente 

Spionaj (încălcarea proprietății) Accesul ilegal la date, colectarea ilegală de 

date 

Dezastre naturale Incendii, inundații, cutremure, fulgere, 

furtuni magnetice 

Eroare umană Incidente la locul de muncă, comportament 

nesăbuit, nerespectarea regulilor, acceptarea 

manipulării 

Extorcare de informații Șantaj, divulgare de informații 

Sabotaj, vandalism Corupția sistemelor sau a informațiilor 

Atacuri software Viruși, viermi, programe macro, atacuri DoS 

Defecțiuni hardware, erori Defecțiuni hardware 
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Eșecuri și erori software Erori de software, furt de informații 

Învechire tehnologică Atacuri care exploatează vulnerabilități 

neprotejate, disfuncționalități 

Furt Deținerea ilicită de informații sau 

echipamente 

 

Utilizarea proprietății intelectuale 

Proprietatea intelectuală (PI) include secrete comerciale, drepturi de autor, mărci comerciale și 

brevete. Drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate prin drepturi de autor și alte legi. 

Însușirea abuzivă a drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă o amenințare la adresa 

securității informațiilor. Angajații unei organizații pot avea acces la o varietate de drepturi de 

proprietate intelectuală, inclusiv la software și la informații organizaționale dobândite și dezvoltate. 

Pirateria software. Cel mai frecvent tip de încălcare a proprietății intelectuale este utilizarea ilegală 

a programelor informatice, cunoscută sub numele de piraterie software. Deoarece majoritatea 

programelor software sunt licențiate pentru un anumit cumpărător, utilizarea lor este limitată la un 

singur utilizator sau la un utilizator desemnat din cadrul organizației. 

Protecția drepturilor de autor și înregistrarea utilizatorilor. Pentru a proteja drepturile de autor 

și proprietatea intelectuală împotriva furtului se folosesc diverse metode: marcaje digitale, coduri 

încorporate, coduri de licență sau chei de produs. 

Cel mai frecvent mod de a vă proteja software-ul este de a avea un cod de înregistrare bine cunoscut, 

împreună cu un contract de licență pentru utilizatorul final (EULA). O altă modalitate de combatere 

a pirateriei este înregistrarea online. Utilizatorilor care instalează software li se cere sau chiar li se 

solicită adesea să înregistreze software-ul pentru a finaliza instalarea, pentru a obține asistență 

tehnică sau pentru a utiliza toate funcțiile. 

Din păcate, nu este posibil să vă protejați complet software-ul de utilizarea neautorizată. 

Instrumentele existente nu fac decât să mărească timpul necesar pentru piratarea software-ului. 

Fluctuații ale calității serviciilor 

Sistemele informatice ale unei organizații depind de funcționarea cu succes a sistemelor auxiliare, 

inclusiv a rețelelor electrice, a rețelelor de date și telecomunicații, a furnizorilor de piese de schimb, 

a furnizorilor de servicii și chiar a personalului de securitate și de curățenie. Deteriorarea sau chiar 

întreruperea completă a serviciilor poate rezulta în urma unor accidente majore și poate afecta grav 

disponibilitatea informațiilor și a sistemelor. 
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Întreruperi ale serviciilor de internet 

În organizațiile care se bazează pe o conexiune la internet, defecțiunile furnizorilor de servicii pot 

afecta grav disponibilitatea informațiilor. Iar acest lucru reprezintă o amenințare majoră atât pentru 

instituțiile private, de exemplu, bănci, cât și pentru organizațiile publice care își desfășoară 

majoritatea operațiunilor curente prin intermediul sistemelor online. 

În cazul în care organizația utilizează furnizori de servicii terți, acești furnizori sunt responsabili 

pentru toate serviciile de internet, precum și pentru hardware și software utilizate pentru 

gestionarea sistemelor web. Aceste servicii de găzduire web sunt furnizate, de obicei, în cadrul unui 

acord de nivel de servicii (SLA). Atunci când un furnizor de servicii nu respectă termenii SLA, el va 

plăti penalități pentru pierderile suferite de client, dar aceste beneficii acoperă rareori pierderile 

cauzate de timpii de nefuncționare. 

Întreruperi de energie electrică 

Deteriorarea sistemelor de alimentare cu energie electrică este frecventă și poate provoca fluctuații 

sau chiar întreruperi de energie. Acestea pot crea probleme pentru organizațiile care nu se preocupă 

de instalarea și întreținerea surselor de alimentare de rezervă pentru echipamentele lor de sisteme 

informatice. 

Una dintre măsurile recomandate pentru a preveni aceste perturbații este utilizarea unei surse de 

alimentare fără întreruperi (UPS). UPS nu este o soluție suficientă deoarece asigură alimentare cu 

energie electrică pe termen scurt, astfel încât este necesară utilizarea generatoarelor de energie 

electrică pentru infrastructurile critice (de exemplu, spitale, bănci, furnizori de comunicații etc.). 

Spionaj și intruziune 

Spyware sau intruziune este o categorie largă și bine cunoscută de atacuri menite să încalce 

confidențialitatea informațiilor. Atunci când persoane neautorizate obțin acces la informații pe care 

organizația încearcă să le protejeze, actul este clasificat drept spionaj. Atacatorii pot folosi multe 

metode diferite pentru a accesa informațiile stocate în sistemul informatic. 

Unele metode de colectare de informații sunt legale, cum ar fi colectarea de informații online pentru 

studii de piață. Aceste metode permise sunt denumite în mod colectiv informații concurențiale. 

Atunci când cei care culeg informații folosesc metode care depășesc legea sau etica, aceștia se 

angajează în spionaj industrial. În cazul în care guvernele străine și cetățenii acestora sunt implicați 

în astfel de activități, acestea sunt considerate spionaj și o amenințare la adresa securității naționale. 

De altfel, unele programe de spionaj nu necesită o tehnologie înaltă și sofisticată. De exemplu, 

Shoulder surfing. 
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Hackeri 

O infracțiune este un atac care permite accesul neautorizat, virtual sau fizic, la spații sau sisteme 

informatice. Principiile adecvate de autentificare și autorizare pot ajuta organizațiile să protejeze 

informațiile și sistemele valoroase. Aceste metode de control utilizează mecanisme pe mai multe 

niveluri pentru a preveni accesul neautorizat sau intruziunea fizică. 

Spargerea parolelor 

Tentativa de spargere a parolelor intră în categoria programelor spion sau a intruziunilor, deoarece 

are ca scop obținerea accesului neautorizat la sistemul informatic. Încercarea de a ghici o parolă sau 

de a pătrunde în alt mod într-un sistem este deseori denumită "spargere". Există mai multe modalități 

de spargere a parolelor: 

• Ghicitul este cea mai primitivă și cea mai simplă modalitate prin care cineva rău intenționat 

încearcă pur și simplu să introducă o varietate de parole cunoscute sau specifice unei 

persoane: nume, numele partenerului, data importantă și așa mai departe. Majoritatea 

sistemelor au protecție împotriva ghicitului și blochează contul de utilizator după mai multe 

încercări eșuate. 

• Furt - poate fi comis prin spionarea comunicațiilor în rețea, găsirea parolelor scrise pe o 

bucată de hârtie sau pur și simplu prin urmărirea de aproape a utilizatorului când introduce 

parola (vedere peste umăr). 

• Forța brută este o metodă de atac prin care un atacator folosește un software de spargere a 

parolelor pentru a testa toate combinațiile posibile de caractere ale parolei. Aceste atacuri 

necesită multe resurse de calcul și de timp și sunt mai eficiente în cazul parolelor scurte. Dar 

atacatorii pot folosi sisteme informatice distribuite pentru a efectua atacuri, de exemplu, 

clusterele de plăci grafice care sunt încă folosite pentru a extrage Bitcoin sau alte monede 

virtuale similare, și pot sparge parole mai lungi într-un timp relativ scurt. 

• Atacurile bazate pe dicționar sunt o variantă a atacurilor prin forță brută și utilizează un 

dicționar de parole cunoscute și populare, ceea ce scurtează timpul de ghicire a parolei. 

Datele persoanei atacate sunt adesea evaluate: nume de rude și animale de companie, numere 

de telefon, adrese etc. Acest tip de atac are succes la ghicirea parolelor relativ simple și 

evidente, deoarece se bazează pe dicționare de cuvinte utilizate în mod obișnuit și pe 

șabloane ușor de ghicit. În consecință, organizațiile pot utiliza aceste dicționare pentru a 

împiedica crearea de parole în ele. 

• Tabelele curcubeu reprezintă o modalitate mai complexă și potențial mai rapidă de a ghici 

o parolă în cazul în care un atacator obține acces la un fișier cu parole criptate. În domeniul 

IT, securitatea este asigurată prin criptarea parolelor și stocarea lor nu în text clar, ci prin 

calcularea și stocarea valorii unui hash de parolă. Atacatorii folosesc baze de date pre-

construite (ceea ce durează foarte mult timp) cu valorile hash ale tuturor parolelor posibile, 

numite rainbow tables (tabele curcubeu). Este suficient să se efectueze o căutare foarte rapidă 
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a textului și să se găsească imaginea parolei criptate în tabel și să se afle adevărata 

semnificație simbolică a acesteia. 

• Atacuri asupra parolelor bazate pe inginerie socială – exemplu: spionajul parolelor. 

Programe de spargere a parolelor 

Aceste programe folosesc metodele de spargere a parolelor menționate mai sus: Brutus, 

RainbowCrack, Wfuzz, Cain and Abel, John the Ripper, THC Hydra, Medusa, OphCrack, L0phtCrack, 

Aircrack și altele. 

Dezastre naturale 

Având în vedere vulnerabilitatea unei anumite regiuni la anumite dezastre naturale, este necesar să 

se planifice din timp măsurile de securitate. Deoarece amenințarea reprezentată de forțele naturale 

nu poate fi evitată, organizațiile trebuie să implementeze controale pentru a limita daunele și să 

pregătească planuri de urgență pentru a asigura continuitatea operațiunilor, cum ar fi planurile de 

recuperare în caz de dezastru, planurile de continuitate a activității și planurile de răspuns la 

incidente. 

Incendii 

Un incendiu poate deteriora echipamentele tehnice și distruge informațiile stocate în acestea. Fumul 

și apa de la sistemele de stingere pot provoca, de asemenea, daune. Prin urmare, este necesar să se 

utilizeze sisteme de protecție împotriva incendiilor și spații speciale rezistente la foc, sisteme 

distribuite de stocare și prelucrare a informațiilor. 

Inundații 

Atunci când se instalează sisteme informatice, este necesar să se asigure că dispunerea 

componentelor acestora este de așa natură încât echipamentele informatice și de comunicații să nu 

fie inundate. 

Această categorie include, de asemenea, inundațiile domestice, în cazul în care unul sau mai multe 

etaje și echipamente dintr-o clădire sunt inundate din cauza unei defecțiuni la o conductă sau din 

neglijență. Cea mai comună modalitate de gestionare a acestei amenințări este instalarea unor 

sisteme de alarmă și a unor sisteme de rezervă a datelor. 

Temperatură și umiditate ridicate 

Temperaturile ridicate pot deteriora hardware-ul sensibil, care se poate arde pur și simplu sau poate 

funcționa defectuos, ceea ce duce la pierderea de date sau la întreruperea activității organizației. La 

rândul ei, umiditatea excesivă deteriorează hardware-ul. Deci este necesar să se asigure răcire și 



 

Proiect Erasmus+ 2020-1-PL01-KA202-081387 

 
 

127 

ventilație adecvate atunci când se instalează sisteme de aer condiționat, așa cum cer producătorii de 

echipamente informatice. 

Fulgere 

Fulgerele deteriorează de obicei toate sau o parte din componentele sistemului informațional și 

componentele sursei de alimentare. Există o serie de soluții de securitate care trebuie utilizate: 

paratrăsnete, împământare corespunzătoare, instalație electrică protejată și sisteme de rezervă și 

copii de siguranță a datelor. 

Furtuni 

Pot provoca daune directe sau cauzează întreruperi de energie electrică. 

Praf 

Unele medii nu sunt prietenoase cu componentele hardware ale sistemului informatic. Praful și 

resturile acumulate în interiorul sistemelor pot reduce semnificativ eficiența mecanismelor de răcire 

și pot provoca supraîncălzirea componentelor. Prin urmare, componentele hardware trebuie să fie 

întreținute și curățate în mod regulat. 

Activitatea solară  

Deși atmosfera Pământului oferă o protecție relativ bună împotriva efectelor activității solare 

(radiațiile și erupțiile solare), o activitate solară anormală poate afecta în mod negativ rețelele 

electrice sau tehnologiile sensibile de comunicații informatice, de exemplu, telefoanele sau sateliții. 

Eroare umană 

Această categorie include acte efectuate fără intenție sau cu rea intenție sau fără a ține seama de 

neglijența utilizatorului autorizat și de regulile de securitate. Atunci când oamenii utilizează 

sistemele informatice, apar diverse erori. Greșeli similare se întâmplă atunci când oamenii nu 

respectă politicile de securitate stabilite. Lipsa de experiență, formarea inadecvată și presupunerile 

greșite duc la erori sau greșeli umane. Oricare ar fi motivul, chiar și greșelile mici pot provoca multe 

daune. 

După cum s-a menționat de mai multe ori, angajații organizației reprezintă una dintre cele mai mari 

amenințări deoarece ei sunt cei care lucrează cu informațiile respective. Erorile angajaților amenință 

confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor. De exemplu, angajații pot divulga din 

greșeală informații sensibile, pot introduce date eronate, pot șterge sau modifica date, pot stoca date 

în locații necorespunzătoare sau pot încălca în alt mod securitatea informațiilor. 
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Formarea, pregătirea și alte măsuri de siguranță contribuie la prevenirea erorilor umane. 

Inginerie socială 

Ingineria socială este procesul prin care intrușii obțin acces la instalațiile, rețelele sau angajații unei 

organizații prin exploatarea încrederii umane. Aceste atacuri au loc, de obicei, atunci când intrușii 

pretind că sunt altcineva și obțin acces la informațiile unei organizații prin manipularea oamenilor. 

În unele cazuri, atacatorii pot chiar să forțeze persoane care nu bănuiesc nimic să acționeze în numele 

lor. 

Atacurile de inginerie socială sunt adesea prima secțiune a unor atacuri ulterioare de alt tip. Atacurile 

de inginerie socială se desfășoară în diverse moduri: direct, prin poștă sau prin telefon. Atacatorii 

așteaptă informații precum parole, acces la rețea, acces la sistem și așa mai departe. În consecință, 

atacurile sunt îndreptate împotriva administratorilor de sistem, a managerilor, a asistenților 

acestora sau chiar a oamenilor de serviciu. Chiar și persoanele care nu au prea mare legătură cu 

organizația, cum ar fi contractanții, furnizorii etc., pot deveni țintele unui atacator, pur și simplu 

pentru că pot furniza informații valoroase despre procesele și persoanele din cadrul companiei, care 

pot fi exploatate ulterior. 

Tipuri de atacuri de inginerie socială: 

• Spoofing - Un atac uman sau software conceput pentru a se substitui unei alte persoane. 

• Uzurparea identității  - Un atacator se preface a fi o altă persoană. 

• Hoax - Un atac este efectuat prin e-mail sau pe internet al cărui scop este de a împiedica 

utilizatorul să efectueze acțiuni neautorizate, de exemplu să șteargă fișiere importante pentru a 

se proteja împotriva presupusului virus. 

• Phishing - atac prin e-mail care are ca scop convingerea victimei că mesajul a fost trimis de un 

destinatar de încredere, de exemplu, o bancă, dar conținutul lui conține coduri periculoase sau 

solicită trasmiterea de informații confidențiale: număr de identificare personală, nume și parole 

de acces, detalii despre cardul de credit etc. 

• Phishing vocal (vihishing) - un tip de înșelătorie de tip phishing realizat prin telefon sau prin alte 

canale vocale. 

• Shoulder surfing - metodă de atac care este utilizată nu numai pentru a fura parole, ci și pentru 

a prelua orice informații confidențiale. 

• Dumpster diving - un tip de atac care vizează obținerea de informații importante prin verificarea 

conținutului containerelor de gunoi și al pubelelor. 

• Tailgating - acțiunea unui atacator care încearcă să pătrundă în interiorul unei organizații cu o 

persoană autorizată. 
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Extorcare 

Extorcarea este actul prin care un atacator sau un angajat al unei organizații fură sau preia controlul 

și accesează informații, iar apoi solicită răscumpărarea pentru returnarea sau nedivulgarea acestor 

informații. 

Acest tip de atac se realizează, de obicei, cu ajutorul ransomware. Programele de răscumpărare 

pătrund în computerul victimei și interzic accesul la acel computer sau la datele sale. Victimei i se 

cere apoi să plătească în schimbul controlului calculatorului sau al datelor. Acest tip de program se 

împarte în 2 tipuri: blocarea accesului și criptarea datelor. Cel din urmă tip este mult mai periculos 

deoarece, din punct de vedere tehnic, este adesea imposibil de decriptat datele și acestea se pierd. 

Atacurile de sustragere a activelor sunt adesea combinate cu atacurile de inginerie socială deja 

discutate, cum ar fi e-mailurile frauduloase, în care utilizatorii de încredere instalează ei înșiși 

echipamente periculoase. 

Sabotaj și vandalism 

Această categorie de amenințări include sabotajul intenționat al sistemelor și proceselor informatice 

din cadrul organizațiilor sau acte de vandalism menite să distrugă sau să deterioreze activele unei 

organizații. Aceste acțiuni pot varia de la vandalismul mărunt al angajaților, până la sabotajul 

organizat împotriva organizației. 

În timp ce pierderile financiare directe cauzate de aceste atacuri nu sunt neapărat semnificative, 

consecințe mai grave sunt reprezentate de daunele aduse imaginii companiei. 

Terorism cibernetic 

Terorismul cibernetic sau războiul cibernetic este un atac cibernetic pe scară largă împotriva 

organizațiilor de stat și a statului în general. Prin urmare, țările lumii pregătesc strategii și diverse 

măsuri de protecție împotriva acestor atacuri periculoase. Unele state, de exemplu China, au 

recunoscut în mod public că dispun de unități speciale de război cibernetic care pot fi folosite nu 

numai pentru a respinge atacurile, ci și pentru a le efectua. 

Atacuri software 

Atacurile software sunt îndreptate împotriva componentelor software ale unui sistem informatic. 

Sunt atacuri deliberate, în care o persoană sau un grup dezvoltă și instalează programe informatice 

pentru a ataca și deteriora un sistem. Aceste atacuri utilizează software special conceput care este 

instalat ilegal pe un sistem atacat prin inginerie socială sau prin alte mijloace. Atacurile T. y. de acest 

tip sunt, de regulă, combinate sau hibride, reunind mai multe tipuri de atacuri. 
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Atacurile software sunt concepute pentru a afecta sistemele de operare, aplicațiile, protocoalele de 

rețea și fișierele (figura 14). Scopul unui atac este de a întrerupe parțial sau complet, de a deteriora 

software-ul sistemului atacat sau de a deteriora sistemul atacat astfel încât să preia controlul asupra 

acestuia. 

Malware 

Malware, după cum sugerează și numele, este conceput pentru a deteriora și perturba sistemele 

informatice. Acesta este un grup foarte larg și, în plus, malware poate combina mai multe tipuri de 

malware. De exemplu, un malware de tip cal troian poate fi instalat pe un sistem de atac prin 

utilizarea de viruși sau viermi. Cel mai avansat tip de malware este un vierme polimorfic sau un 

vierme cu mai mulți vectori care atacă prin exploatarea mai multor vectori de atac cunoscuți și 

încearcă să exploateze cât mai multe vulnerabilități cunoscute ale sistemului. 

Multe atacuri malware de succes sunt realizate folosind metode care sunt deja cunoscute pe scară 

largă. 

Principalele tipuri de malware: 

• Virus (virus informatic) - program periculos care, la fel ca un virus real, se poate reproduce 

și se poate răspândi de la un computer infectat la altul prin atașarea la diverse fișiere. Codul 

de program al virusului este executat atunci când fișierul la care este atașat virusul este 

deschis sau executat (de exemplu, fișierele .exe). 

• Vierme -  program periculos care, la fel ca un virus, este conceput pentru a afecta un sistem 

infectat. Diferența esențială față de un virus constă în faptul că viermele se multiplică și se 

răspândește fără nicio intervenție umană. 

• Cal troian - program malware care se ascunde pe calculatorul victimei și deteriorează 

sistemul afectat sau servește drept platformă pentru alte atacuri de alt tip, de exemplu 

spionează datele utilizatorului și le transmite unui atacator: detalii de conectare, informații 

bancare etc. Spre deosebire de viruși, troienii nu se reproduc și nu se atașează la alte fișiere. 

• Rootkit - software periculos care încearcă să infecteze fișiere importante din sistemul de 

operare. Scopul acestui echipament este de a prelua parțial sau complet controlul sistemului 

atacat la cele mai joase niveluri. 

• Spyware - program periculos care monitorizează în secret activitățile unui utilizator și 

transmite atacatorilor datele colectate. 

• Program adware - program periculos care afișează în mod constant reclame nedorite unui 

utilizator. 

• O bombă logică - program periculos care este ascuns într-un sistem și care se lansează atunci 

când se produce un eveniment, la un moment dat. 

• Botnet - O rețea de calculatoare infectate cu un program periculos care permite unui atacator 

să efectueze atacuri colective de pe un calculator infectat. 
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Backdoor 

Backdoor este o metodă de acces la un sistem software (program sau sistem de operare) care nu este 

destinată utilizatorilor obișnuiți. 

Un cont de utilizator ilegal se numește, de asemenea, backdoor. 

Atacuri de întrerupere a serviciilor electronice și de întrerupere a serviciilor distribuite 

Un atac cibernetic de tip DoS (denial-of-service) este cel mai adesea (dar nu neapărat) un atac 

informatic conceput pentru a întrerupe parțial sau complet un sistem atacat (de obicei un server de 

servicii). Perturbarea poate fi realizată în mai multe moduri: 

- Inundarea rețelei utilizând toată lățimea de bandă a rețelei; 

- Trimiterea de date care exploatează vulnerabilitățile cunoscute ale aplicațiilor sistemului 

atacat; 

- Trimiterea de cereri multiple pentru a consuma toate resursele de calcul ale sistemului; 

- Un număr foarte mare de mesaje prin e-mail etc. 

Un atac DDoS (Distributed Denial-of-Service) este un tip de atac DoS care atacă doar de la mai 

multe computere în același timp, folosind botnet-uri. 

Atacuri prin e-mail și spam 

Spam-ul este un e-mail nesolicitat. De obicei este trimis la mai multe contacte. Conținutul spam-ului 

nu are nicio legătură cu interesele destinatarului sau cu subiectele grupului de discuții, este de natură 

comercială, politică sau religioasă. 

Atacuri de interceptare a comunicațiilor 

Cele mai frecvente atacuri de comunicare software se împart în mai multe categorii și sunt concepute 

pentru a intercepta și colecta informații în timpul tranzitului acestora. Printre aceste tipuri de atacuri 

se numără sniffers, spoofing, pharming și atacuri de tip "man-in-the-moddle". 

Atacuri asupra rețelelor wireless  

Jamming - tip de atac DoS. Este un atac asupra rețelelor de comunicații wireless în care atacatorii 

emit unde radio pentru a întrerupe sau perturba comunicațiile fără fir. 

Punctele de acces wireless neautorizate (Rogue access points) sunt puncte de acces fără fir care 

sunt instalate într-o rețea fără permisiunea organizației. În cazul în care aceste puncte sunt 

configurate greșit, ele devin instrumente pentru atacurile de tip evil twin. 
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Un atac de tip Evil-Twin utilizează un punct de acces neautorizat care este configurat astfel încât 

numele rețelei sale wireless să fie similar cu orice nume de rețea cunoscut sau utilizat în cadrul 

organizației. Utilizatorii neglijenți pot accesa din greșeală un punct care, de obicei, nu dispune de 

niciun mecanism de criptare și nici de alte mecanisme de securitate, astfel încât atacatorii pot efectua 

cu ușurință un atac de tip "man in the middle" și pot intercepta toate informațiile confidențiale ale 

victimei. 

Recomandări pentru utilizarea rețelelor wireless: 

- Nu utilizați rețelele wireless (WiFi) publice (în magazine, hoteluri sau alte locuri), deoarece 

nu există nicio garanție că aceste rețele nu sunt periculoase. O astfel de rețea poate fi 

configurată de oricine și nu necesită niciun echipament special. 

- Nu folosiți rețele wireless (WiFi) publice deoarece acestea pot fi, de asemenea, ușor accesate 

de atacatori și pot intercepta informații. 

- Chiar dacă o rețea wireless dintr-un hotel sau un magazin este protejată prin parolă, mai 

multe persoane cunosc parola, deci este nesigură. 

Atacuri Near Field Communication (NFC). Această tehnologie de comunicare, la fel ca orice 

comunicare radio, poate fi compromisă de o persoană sau de atacuri de spionaj dacă comunicarea nu 

este criptată. Comunicarea NFC poate fi perturbată de semnale radio de frecvență similară (atac DoS). 

Defecțiuni și erori hardware 

Defecțiunile sau erorile hardware apar atunci când producătorul distribuie echipamente cu un defect 

cunoscut sau necunoscut. Ca urmare a acestor defecte, este posibil ca sistemul să nu funcționeze 

conform destinației, ceea ce afectează calitatea și disponibilitatea serviciilor sistemului. 

Timpul mediu între defecțiuni (MTBF) este timpul mediu între defecțiuni al unui echipament, 

circuit sau sistem electric care funcționează în mod continuu. Timpul mediu de reparare (MTTR) 

este timpul mediu de reparare a unui dispozitiv după ce acesta s-a defectat. 
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Timpul mediu de reparare este relevant pentru hardware-ul care poate fi reparat. Hardware-ul 

calculatoarelor, de exemplu mouse, tastaturile sau chiar switch-urile de rețea, firewall-urile și alte 

echipamente de rețea sunt înlocuibile, nu reparabile. 

Defecțiuni și erori ale software-ului 

Defecțiunile și erorile software sunt mult mai frecvente decât defectele hardware. De fapt, multe 

aplicații sunt lansate pe piață cu defecte, care sunt apoi reparate treptat de către producător. Uneori, 

combinațiile dintre anumite software și hardware dezvăluie noi defecte sau anumite condiții 

specifice de defectare. Oricum ar fi, aceste vulnerabilități lăsate de programatori pot deveni 

vulnerabilități serioase de securitate a informațiilor. 

Defectele software sunt atât de comune și de răspândite încât site-uri separate sunt concepute pentru 

a le documenta. De exemplu, SecurityFocus (https://www.securityfocus.com/), care oferă cele mai 

recente informații despre vulnerabilitățile de securitate și o arhivă cuprinzătoare a erorilor din 

trecut. 

Una dintre modalitățile principale de a vă proteja de aceste vulnerabilități este să vă mențineți 

software-ul updatat cu actualizările de la producătorii oficiali. 

Furt 

Furtul reprezintă însușirea abuzivă a proprietății unei organizații sau a unei persoane: fizică, 

electronică sau intelectuală. Această amenințare este constantă. Amenințarea furtului fizic de bunuri 

poate fi gestionată relativ ușor printr-o varietate de mijloace: încuietori de ușă, personal de 

securitate, sisteme de alarmă și de supraveghere video și așa mai departe. 

Furtul electronic este mai greu de evitat deoarece, spre deosebire de furtul fizic, nu este atât de ușor 

de identificat. Dacă hoțul este isteț și ascunde indicii, furtul este adesea observat prea târziu, când 

pagubele au fost deja făcute. 

Dezvoltarea tehnologiei și popularitatea internetului lucrurilor <...> creează noi provocări. 

Programele antivirus, firewall-urile și alte instrumente de securitate cibernetică nu sunt capabile să 

prevină toate amenințările cibernetice. Soluțiile tehnologice nu pot proteja și asigura pe deplin 

protecția împotriva apariției de noi vulnerabilități și a modalităților în care acestea pot fi exploatate. 

Creșterea gradului de conștientizare a oamenilor, a cunoștințelor în domeniul IT și a gândirii critice 

rămân o modalitate esențială de abordare a amenințărilor cibernetice. 

Discuție de grup "Exemple de atacuri de inginerie socială"  

Demonstrație și explicație a atacului:  https://youtu.be/lc7scxvKQOo 

https://youtu.be/lc7scxvKQOo
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Demonstrarea modului de recuperare a parolelor: https://youtu.be/Pd7x2bHVSAs 
Sunt oferite exemple de atacuri de tip "umăr la umăr" și de atacuri de "urmărire", însoțite de 
explicații. Se subliniază faptul că cea mai slabă verigă din lanțul de securitate este ființa umană. 

Discuția se încheie cu un rezumat: 

Recomandări pentru gestionarea amenințărilor în cazul incidentelor cibernetice bazate pe 

metode de inginerie socială: 

• Plasați cursorul peste link și verificați dacă adresa site-ului web afișată este reală; asigurați-

vă că adresa nu conține greșeli gramaticale, că numele adresei este logic și ușor de citit. 

• Asigurați-vă că sesiunea cu site-ul web este criptată, adică se utilizează un certificat SSL 

(adresa site-ului web trebuie să înceapă cu o etichetă https), utilizați instrumente de 

autentificare cu mai mulți factori (de exemplu, parolă, dispozitiv mobil, amprentă digitală). 

• Stocați parolele de autentificare și nu le păstrați în niciun fel deschise la locul de muncă, pe 

computer sau pe telefonul mobil. 

• Evaluați critic reclamele de pe internet și din e-mailuri (în special cele care oferă reduceri 

mari); cererile de transfer de bani să fie verificate în alte moduri, cum ar fi verificarea prin 

telefon. 

• Nu dezvăluiți conținutul documentelor, al fișierelor încărcate sau al software-ului pe care îl 

descărcați sau pe care îl descărcați dintr-o sursă nesigură (de exemplu, o sursă de hardware 

ilegal). 

• Să nu luați măsuri pripite, să nu cedați în fața emoțiilor, să vă dați seama pe deplin de 

necesitatea acțiunilor pe care vi se cere să le întreprindeți. 

7. Prelegere-dezbatere "Competențe digitale pentru creșterea securității datelor și sistemelor 

în domeniul sănătății”  

• Rezultatele formării sunt rezumate, concentrându-se pe specificul lucrătorilor din domeniul 

sănătății. 

• Se reamintesc cerințele privind protecția datelor cu caracter personal și se subliniază faptul 

că autoritățile din domeniul sănătății se ocupă practic întotdeauna cu date sensibile. 

• Se amintesc principalele metode de protecție împotriva atacurilor, "igiena digitală". 

• Activitățile extraprofesionale ale angajaților sunt legate de securitatea datelor de la locul de 

muncă. Sunt trecute în revistă amenințările. Sunt luate în considerare cele mai grave scenarii 

ale consecințelor incidentelor de securitate, de la pierderea de date sensibile până la 

defectarea unor sisteme vitale (de exemplu, stimulatoarele cardiace inteligente cu 

conectivitate). 

• Încă o dată, se reamintesc măsurile specifice pentru a spori siguranța la locul de muncă. 

Testul de autoevaluare nr. 2 se bazează pe auto-reflecție.  

https://youtu.be/Pd7x2bHVSAs
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CHESTIONAR: 

Întrebarea 1: 
Ce tip de date cu caracter personal necesită o protecție specifică (În conformitate cu Articolul 9(1) 
din GDPR)? 

a) Toate datele pacienților 
b) Originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, 

apartenența sindicală și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de sănătate și de 
viața sexuală 

c) Numai datele privind sănătatea 
 

Întrebarea 2: 
Cum funcționează ingineria socială? 
a) Folosește roluri și proceduri pentru a păcăli utilizatorii să facă greșeli de securitate sau să ofere 

informații sensibile. 
b) Folosește manipularea psihologică pentru a păcăli utilizatorii să facă greșeli de securitate 

sau să ofere informații sensibile. 
c) Folosește echipamente și programe tehnice pentru a sparge sistemul și a avea astfel acces 

la informații sensibile. 
 

Întrebarea 3: 
Cineva ți-a lăsat pe masa de lucru un USB care arată bine. Ce vei face? 

a) Cred că este un cadou pentru mine de la un fan secret. 
b) Poate fi un atac de inginerie socială cu momeală. Nu voi folosi acel USB. 
c) Aș întreba cui aparține. Dacă nu l-ar revendica nimeni, îl voi opri pentru mine. 

 

Întrebarea 4: 
Dacă, în timp ce navigați pe o pagină web, primiți brusc un mesaj: "antivirusul nostru super bun a 
detectat un virus pe computerul dumneavoastră!!!! Faceți clic aici pentru a vă scana calculatorul". 
Ce veți face? 

a) Bineînțeles că trebuie să descarc cea mai nouă versiune a antivirusului super bun și să îmi 
scanez calculatorul. 

b) Acesta este un scareware. Nu voi face nimic și în viitor voi evita această pagină web. 
c) Aceasta este o alertă de virus și trebuie să o elimin imediat. 

 

Întrebarea 5: 
Care este cea mai bună soluție pentru securitatea datelor organizației? 

a) Nu folosiți parolele organizației în alte scopuri decât cele profesionale. 
b) Utilizați autentificarea cu mai mulți factori. 
c) Nu utilizați aceeași parolă sau o parolă similară cu cea pe care o utilizați pe alte site-uri. 
d) Toate cele de mai sus 
e) Doar a) și c). 

 



 

Proiect Erasmus+ 2020-1-PL01-KA202-081387 

 
 

136 

ANEXE 
 

Anexa 1- Anexă la Capitol 5/Secțiunea 1 –Dicționar simulare în domeniul asistenței medicale 

Referință: Healthcare Simulation Dictionary proprietate a Societății pentru Simulare în Sănătate 

(The Society for Simulation in Healthcare (SSH)), difuzat de Agenția pentru Sănătate, cercetare și 

calitate (Agency for Healthcare, research and quality) Citare recomandată: Lopreiato J O. Healthcare 

Simulation Dictionary. Rockville, MD: Agenția pentru Cercetare și Calitate în domeniul Sănătății 

(Agency for Healthcare Research and Quality); Octobrie 2016. Publicația AHRQ No. 16(17)-0043. 

https://www.ahrq.gov/sites/default/files/publications/files/sim-dictionary.pdf 

Actor 

• În cadrul simulării în domeniul sănătății, persoane profesioniste și/sau amatoare, instruite 

pentru a reproduce componentele unei experiențe clinice reale, în special în ceea ce privește 

comunicarea dintre profesioniștii din domeniul sănătății și pacienți sau colegi  (Societatea 

Australiană pentru Simulare în Sănătate). 

Realitate Augmentată 

• Combinația dintre realitate și suprapunerea de informații digitale concepute pentru a 

îmbunătăți procesul de învățare.  

•  Realitate mixtă care se află la jumătatea drumului dintre lumea reală și cea virtuală.  

• O formă de realitate virtuală care include afișaje montate pe cap, suprapuneri de ecrane de 

calculator, calculatoare portabile sau afișaje proiectate pe oameni și manechine (D.R. 

Berryman et al; M. Bajura et al; H. Fuchs et al). 

Informare (Ședință de informare) 

• O activitate care precede imediat începerea unei activități de simulare în care participanții 

primesc informații esențiale despre scenariul de simulare, cum ar fi informații generale, 

informații despre semne vitale, instrucțiuni sau linii directoare.  

• Informațiile și orientările oferite profesorilor sau pacienților simulați care participă la un 

scenariu pentru a le permite acestora să se pregătească pe deplin pentru interacțiunile cu 

participanții. Materialele de informare ar putea include o predare, o scrisoare de 

recomandare a medicului sau o transcriere a unui apel de ambulanță. De exemplu, la 

începutul scenariului de simulare, participanții primesc o notificare din partea personalului 

ambulanței cu privire la un pacient care este transportat la unitatea lor cu o rană prin 

împușcare. (Alinier, 2011; Husebø et al., 2012). 

https://www.ahrq.gov/sites/default/files/publications/files/sim-dictionary.pdf
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Scenariu clinic 

• O schiță detaliată a unei întâlniri clinice care include: participanții la eveniment, note 

informative, scopuri și obiective de învățare, instrucțiuni pentru participanți, informații 

despre pacient/pacienți, condiții de mediu, pregătirea manechinului sau a pacientului 

standardizat, echipamente conexe, recuzită și instrumente sau resurse pentru evaluarea și 

gestionarea experienței simulate. 

Simulare pe calculator 

• Activitate de învățare bazată pe simulare, concepută pentru a oferi o experiență, se 

desfășoară exclusiv pe un computer, de obicei asociat cu un monitor și o tastatură sau un alt 

dispozitiv de asistență. (Textbook of Simulation, 2012). Cursanții pot îndeplini sarcini 

specifice într-o varietate de medii potențiale, pot utiliza informații pentru a oferi evaluare și 

îngrijire, pot lua decizii clinice și pot observa rezultatele în acțiune. Feedback-ul poate fi oferit 

în timpul interacțiunii și după interacțiune. ( Durham & Alden, 2008). 

 • Simularea bazată pe computer include pacienți virtuali, formatori de sarcini de realitate 

virtuală și simulare imersivă de realitate virtuală (Textbook of Simulation, 2012). 

Fidelitate conceptuală 

• În cadrul simulării în domeniul sănătății, se asigură că toate elementele scenariului sunt 

legate între ele într-un mod realist, astfel încât cazul să aibă sens în ansamblu pentru 

cursant/cursanți (de exemplu: Semnele vitale sunt în concordanță cu diagnosticul). Pentru a 

maximiza fidelitatea conceptuală, cazurile sau scenariile ar trebui să fie revizuite de către 

experții în domeniu și testate în mod pilot înainte de a fi utilizate cu cursanții (Rudolph et al., 

2007; Dieckmann et al., 2007). 

Simulare distribuită 

• Conceptul de simulare la cerere, disponibil pe scară largă oriunde și oricând este necesar; 
DS oferă un „set” ușor transportabil, autonom pentru crearea de medii simulate, la o fracțiune 
din costul facilităților de simulare statice dedicate (Kneebone et al, 2010). 

Fidelitatea mediului 

• Gradul în care mediul simulat (manechin, cameră, unelte, echipament, mulaj și recuzită 

senzorială) reproduce realitatea și aspectul mediului real. 

Facilitator (Facilitator de simulare)  

O persoană care este implicată în punerea în aplicare și/sau desfășurarea activităților de 

simulare. De exemplu, profesori, formatori etc.  
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• O persoană care ajută la obținerea unui rezultat (cum ar fi învățarea, productivitatea sau 

comunicarea) prin acordarea de asistență, îndrumare sau supraveghere indirectă sau 

discretă.  

*Fidelitate 

• Gradul în care simularea reproduce evenimentul și/sau locul de muncă real; aceasta include 

elemente fizice, psihologice și de mediu.  

• Capacitatea simulării de a reproduce reacțiile, interacțiunile și răspunsurile omologului din 

lumea reală. Nu este constrânsă la un anumit tip de modalitate de simulare și nu sunt 

necesare niveluri mai ridicate de fidelitate pentru ca o simulare să aibă succes.  

• Nivelul de realism asociat cu o anumită activitate de simulare; fidelitatea poate implica o 

varietate de dimensiuni (Meakim et al., 2013): 

Fidelitate conceptuală 

 • Se asigură că toate elementele scenariului sau ale cazului sunt legate între ele într-un mod 

realist, astfel încât cazul să aibă sens pentru cursanți (de exemplu, semnele vitale reflectă 

diagnosticul).  

Fidelitate fizică/ mediu  

• Factori precum mediul, manechine, încăpere, mulaj, echipament, zgomot și/sau recuzită.  

Fidelitate psihologică  

 • Factori precum emoțiile, convingerile și conștientizarea de sine a participanților; măsura 

în care mediul simulat evocă procesele psihologice subiacente care sunt necesare în contextul 

real pentru participant. Gradul de realism perceput, inclusiv factori psihologici, cum ar fi 

emoțiile, convingerile și conștientizarea de sine a participanților la scenariile de simulare. 

(Dieckmann, Gaba și Rall, 2007; Kozlowski și DeShon, 2004). 

Haptic  

• În simularea din domeniul sănătății, se referă la dispozitive care oferă feedback tactil 

utilizatorului. Sistemul haptic poate fi utilizat pentru a simula atingerea, palparea unui organ 

sau a unei părți a corpului, precum și tăierea, ruperea sau contracția unui mușchi.  

• Dispozitivele care captează și înregistrează "atingerea" unui cursant în ceea ce privește 

localizarea și intensitatea presiunii exercitată în anumite locuri anatomice (McGaghie et al, 

2010; Jackson et al). 

Simularea în domeniul Sănătății 
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• O tehnică care creează o situație sau un mediu care să permită persoanelor să 

experimenteze o reprezentare a unui eveniment real de îngrijire din domeniul sănătății în 

scopul practicării, învățării, evaluării, testării sau pentru a înțelege sistemele sau acțiunile 

umane (Society for Simulation in Healthcare).  

• Aplicarea unei activități de simulare la formarea, evaluarea, cercetarea sau integrarea 

sistemelor în vederea asigurării siguranței pacienților (Society for Simulation in Healthcare). 

Simulare hibridă 

În domeniul sănătății, simularea hibridă este aplicată cel mai frecvent în situația în care un 

antrenor de sarcini parțiale execută o manevră medicală în mod real unui pacient 

standardizat/simulat (de exemplu, îi aplică un model de cateter urinar), permițând  astfel 

predarea și evaluarea abilităților tehnice și de comunicare într-un mod integrat (Kneebone, 

Kidd et al, 2002).  

• Utilizarea a două sau mai multe modalități de simulare în cadrul aceleiași activități de 

simulare (Zulkepli, et al., 2012). 

Pacient standardizat incognito 

• O persoană care joacă un rol de pacient în situații reale de îngrijire a sănătății, în timp ce 

lucrătorii din domeniul sănătății din acele situații nu sunt conștienți de faptul că persoana nu 

este un pacient real (Rethans et al., 2007). 

Model interactive sau simulare 

• Simularea unei situații în care rezultatul variază în funcție de participarea umană (Thomas). 

Acest lucru permite cursanților să exerseze diferite seturi de acțiuni pentru a învăța 

răspunsul corect ce trebuie dat într-o anumită conjunctură. 

 

Simulare Just-in-Time  

• O metodă de antrenament care se desfășoară înainte de o potențială intervenție (Palaganas, 

Maxworthy, Epps, & Mancini, 2015). Metoda de instruire utilizată este cea “just in time” 

(tocmai la timp) în “zona din apropierea locului de potențială intervenție” (Palaganas, 

Maxworthy, Epps, and Mancini, 2014). 

 

Simulare live, virtuală și construită (LVC) 

• În linii mari, înseamnă un amestec de modalități de simulare; o simulare în direct implică 

persoane reale care operează sisteme reale; o simulare virtuală este cea în care o persoană 

reală operează sisteme simulate; iar o simulare construită nu implică oameni reali sau 
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sisteme reale, ci constă în programe de calculator care creează un mediu. (Sokolowski & 

Banks, 2011). 

*Manechin  

Un simulator asemănător unui om în mărime naturală care reprezintă un pacient utilizat 

pentru simularea și educația în domeniul asistenței medicale (Palaganas, Maxworthy, Epps, 

& Mancini, 2015). 

 • Reprezentarea completă sau parțială a corpului unui pacient folosit pentru practică 

medicală.  

• Simulatoare corporale, complete sau parțiale, care pot avea diferite niveluri de funcții 

fiziologice și de fidelitate. 

Simulare bazată pe manechin  

• Utilizarea manechinelor pentru a reprezenta un pacient folosind sunete cardiace și 

pulmonare, pulsuri palpabile, interacțiune vocală, mișcare (de exemplu, convulsii, clipire a 

ochilor), sângerare și alte capacități umane care pot fi controlate folosind computere și 

software-uri. 

 

Simulare mixtă (Simulare cu metode mixte) 

• Utilizarea de modalități diferite de simulare; simularea mixtă se diferențiază de simularea 

hibridă prin faptul că nu se caracterizează prin combinarea unui tip de simulare pentru a 

îmbunătăți un altul, ci mai degrabă prin utilizarea mai multor tipuri de simulare în același 

scenariu sau loc. De exemplu, un pacient standardizat (SP) și un manechin sunt utilizați într-

un scenariu sau un antrenor de sarcini asociat cu un pacient standardizat pentru puncție 

venoasă etc. (Society for Simulation in Healthcare). 

 

Scenariu preprogramat 

• Un scenariu care la început va avea atribuite valori inițiale (cum ar fi ritmul cardiac, tensiunea 

arterială, starea emoțională sau îngrijorarea) și care va necesita acțiuni specifice din partea 

participantului sau anumite intervale de timp pentru ca scenariul să treacă la următoarea 

stare (Palaganas, Maxworthy, Epps, and Mancini, 2015). 

 

Simulare procedurală 

• Utilizarea unei modalități de simulare (de exemplu, un antrenor de sarcini, un manechin, un 

computer) pentru a ajuta în procesul de învățare a unei (unor) abilități tehnice sau a unei 
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proceduri, care reprezintă o serie de pași parcurși pentru a atinge un scop (International 

Nursing Association for Clinical Simulation and Learning, 2016). 

 

Simulare orientată pe proces 

• Utilizarea simulării pentru a recrea o situație de urgență într-o zonă cu pacienți pentru a 

vedea ce amenințări latente la adresa siguranței există, cum ar fi disponibilitatea redusă a 

echipamentelor pentru pacienți, butoane de apel de urgență inadecvate sau obstacole 

prezente. 

 

Interpretare rol  

• Cel care își asumă atitudinile, acțiunile și discursul (altuia), în special într-o situație 

imaginară, în încercarea de a înțelege un punct de vedere diferit sau o interacțiune socială. 

De exemplu: Studenților de la Nursing li s-a oferit șansa de a juca rolul unui pacient sau al 

unui chirurg. Acest termen este utilizat uneori în mod interschimbabil cu termenii "pacient 

simulat" și "pacient standardizat" și poate include medici, asistenți medicali sau alți 

profesioniști din domeniul sănătății (Victorian Simulated Patient Network). 

 

Scenariu 

• E o descriere a unei simulări care include scopurile, obiectivele, informarea, descrierea 

narativă a simulării clinice, cerințele de personal, amenajarea camerei de simulare, 

simulatoare, elemente de recuzită, funcționarea simulatorului și instrucțiuni pentru pacienții 

standardizați (Alinier, 2011).  

• O experiență de simulare concepută într-un anumit mod (cunoscută și sub numele de caz) 

care oferă cursanților posibilitatea de a îndeplini obiectivele identificate. (International 

Nursing Association for Clinical Simulation and Learning, 2016).  

• Situațiile sau algoritmii creați pentru a instrui participanții, inclusiv simulatoarele (umane 

sau robotizate), cu privire la modul de interacțiune cu studenții. 

Simulare pe ecran 

• O simulare prezentată pe un ecran de computer folosind imagini grafice și text, similar cu 

formatul popular al jocurilor, în care operatorul interacționează cu interfața folosind 

tastatura, mouse-ul, joystick-ul sau alt dispozitiv. Programele pot oferi feedback și pot urmări 

acțiunile cursanților în vederea evaluării, eliminând necesitatea unui instructor (Ventre & 

Schwid, in Levine, Capitolul 14). 

 

Experiență de învățare bazată pe simulare 
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• O serie de activități structurate care reprezintă situații reale sau potențiale în educație și 

practică. Aceste activități permit participanților să-și dezvolte sau să-și îmbunătățească 

cunoștințele, abilitățile și atitudinile sau să analizeze și să răspundă la situații realiste într-un 

mediu simulat. (Pilcher, Goodall, Jensen, et al., 2012). 

 

Pacient simulat (PS) 

• O persoană care a fost antrenată cu atenție pentru a simula un pacient real atât de precis încât 

simularea nu poate fi detectată de un clinician calificat. În timpul simulării, PS prezintă 

gestaltul pacientului simulat, nu doar istoricul, ci și limbajul corporal, constatările fizice, 

precum și caracteristicile emoționale și de personalitate (Barrows, 1987). Adesea utilizat în 

mod interschimbabil cu pacienții standardizați în SUA și Canada, în alte țări termenul de 

pacientul simulat este considerat mai larg decât termenul de pacientul standardizat deoarece 

scenariul pacientului simulat poate fi conceput pentru a varia rolul PS cu scopul de a 

răspunde nevoilor cursantului. 

• O persoană care este instruită să reprezinte un pacient real pentru a simula un set de 

simptome sau probleme utilizate pentru educație, evaluare și cercetare în domeniul sănătății 

(Society for Simulaton in Healthcare).  

•  Pacienții simulați pot fi utilizați pentru predarea și evaluarea cursanților, incluzând, dar fără 

a se limita la anamneză/consultare, examen fizic și alte abilități clinice în medii clinice 

simulate (Asociația pentru Educația Standardizată a Pacienților (ASPE)). Pacienții simulați 

pot fi, de asemenea, folosiți pentru a oferi feedback și pentru a evalua performanța cursanților 

(Association of Standardized Patient Education). 

 

Simulare 

• O tehnică care creează o situație sau un mediu care să permită persoanelor să experimenteze 

o reprezentare a unui eveniment real în scopul practicării, învățării, evaluării, testării sau 

pentru a înțelege mai bine sistemele sau acțiunile umane. • O strategie în care un anumit set 

de condiții este creat  pentru a semăna cu situații autentice care sunt posibile în viața reală. 

Simularea poate include una sau mai multe modalități de promovare, îmbunătățire sau 

validare a performanței unui participant. (Gaba,2004). 

•  O tehnică educațională care înlocuiește experiențele reale cu experiențe ghidate și care 

prezintă aspecte importante ale lumii reale într-o manieră complet interactivă (Gaba, 2004).  

•  O tehnică pedagogică care utilizează una sau mai multe tipologii pentru a promova, 

îmbunătăți sau valida progresul unui participant, de la începător la expert. (Meakim et al., 

2013).  

•  Folosirea unui simulator la instruire și/sau evaluare (Society for Simulation in Healthcare). 

• O metodă de implementare a unui model în timp. 
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Educație interprofesională îmbunătățită prin simulare / (Sim-IPE)  

• Instruirea profesioniștilor din domeniul sănătății pentru a căpăta cunoștințe și abilități 

diferite, dar complementare, într-un mediu de simulare care promovează o abordare de 

echipă colaborativă. Educația interprofesională îmbunătățită prin simulare (Sim-IPE) are loc 

atunci când participanții și facilitatorii din două sau mai multe profesii sunt implicați într-o 

experiență simulată de îngrijire din domeniul sănătății pentru a atinge obiective și rezultate 

comune sau legate între ele (Decker, et al., 2015). Este concepută pentru ca persoanele 

implicate să… "învețe despre, de la și unii cu ceilalți pentru a permite o colaborare eficientă 

și pentru a îmbunătăți rezultatele în domeniul sănătății" (World Health Organization, 2012). 

 

Fiabilitatea simulării 

• Consecvența unei activități de simulare sau gradul în care o activitate de simulare măsoară în 

același mod, de fiecare dată când este utilizată în aceleași condiții, cu aceiași participanți. 

 

Validitatea simulării 

• În simularea din domeniul sănătății, calitatea unei simulări sau a unui program de simulare 

care demonstrează că relația dintre proces și scopul urmărit este specifică, fiabilă și 

reproductibilă (Dieckmann, 2009; Society for Simulation in Healthcare). 

 

Simulator 

• Un cadru, un dispozitiv, un program de calculator sau un sistem care realizează o simulare 

(Hancock et al, 2008).  

• Orice obiect sau reprezentare utilizată în timpul instruirii sau evaluării care se comportă sau 

funcționează ca un sistem dat și răspunde la acțiunile utilizatorului (Society for Simulation in 

Healthcare).  

• Un dispozitiv care reproduce caracteristicile esențiale ale unei situații de lucru. Un simulator 

are, în general, trei elemente - un proces modelat care reprezintă sau simulează în alt mod un 

sistem din lumea reală; un sistem de control; și o interfață om-mașină (Australian 

Department of Defense). Exemple: manechine și instructor sarcini parțiale. 

 

Conștientizarea situației 

• Conștientizarea situației (SA) este percepția elementelor de mediu în timp și spațiu și 

percepția semnificației acestora; presupune să fii conștient de ceea ce se întâmplă în jurul tău 

pentru a înțelege modul în care informațiile, evenimentele și propriile tale acțiuni 

influențează rezultatele și obiectivele. 
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• Un domeniu de studiu care se referă la înțelegerea mediului, esențială pentru factorii de 

decizie în zone complexe și dinamice; conștientizarea situației se referă la gradul în care 

percepția unei situații corespunde realității.  

• Conștientizarea oboselii și a stresului în rândul membrilor echipei (inclusiv a propriei 

persoane), a amenințărilor din mediul înconjurător la adresa siguranței, a obiectivelor 

imediate, a schimbului de informații și a deteriorării stării de criză sau a pacientului. Cel mai 

frecvent utilizat în contextul formării în domeniul gestionării resurselor de criză (Hancock et 

al, 2008). 

 

Pacient standardizat (SP) 

• O persoană care a fost antrenată cu atenție pentru a simula un pacient real atât de precis încât 

simularea nu poate fi detectată de un clinician calificat. În timpul simulării, pacientul 

standardizat prezintă gestaltul pacientului simulat; nu doar istoricul, ci și limbajul corporal, 

constatările fizice, precum și caracteristicile emoționale și de personalitate (Barrows, 1993).  

• O persoană antrenată să reprezinte un pacient cu o anumită afecțiune într-un mod realist, 

standardizat și repetabil și unde reprezentarea/prezentarea variază doar în funcție de 

performanța cursantului; această standardizare strictă a performanței într-o sesiune 

simulată este ceea ce poate distinge pacienții standardizați de pacienții simulați.  

•  Pacienții standardizați pot fi folosiți pentru predarea și evaluarea cursanților, dar fără a se 

limita la anamneză/consultare, examinare fizică și alte abilități clinice în medii clinice 

simulate (Asociația Educatorilor Standardizați de Pacienți (ASPE)). Pacienții standardizați 

pot fi, de asemenea, folosiți pentru a oferi feedback și a evalua performanța cursanților 

(ASPE).  

•  O persoană care este instruită să înfățișeze un pacient real pentru a simula un set de 

simptome sau probleme, utilizat pentru instruirea, evaluarea și cercetarea în domeniul 

sănătății (Society for Simulation in Healthcare). Folosit mai frecvent în SUA și Canada, 

deoarece SP participă la evaluări cu mize mari în care răspunsurile SP la întrebările 

cursantului sunt standardizate. În ultimii ani, pe măsură ce SP au fost incluși în scenarii de 

predare mai formative, sensul său a devenit interschimbabil cu termenul de pacient simulat. 

Simulare standardizată a pacientului 

• O simulare care utilizează o persoană sau mai multe persoane instruite să joace rol de pacient 

sau pacienți real(i) pentru educația în domeniul sănătății (Society for Simulation in 

Healthcare).  

• O modalitate utilizată în scopul practicii, învățării, evaluării sau pentru a obține o înțelegere 

a sistemelor sau a acțiunilor umane, în care pacienții standardizați (sau simulați) joacă un rol 

central. 

Stare 

• Termen utilizat la programarea manechinelor; variabilele de stare pot include semnele vitale, 

citirile monitorului, sunetele corpului și verbalizările făcute de simulator. 
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Tehnologii de învățare sintetică 

• Tehnologiile utilizate în medii de învățare sintetice sau simulate, inclusiv manechine, 

realitate virtuală bazată pe computer, tehnologii haptice, pacienți simulați, formatori de 

sarcini parțiale, formatori de sarcini, hibrid, video (Australian Society for Simulation in 

Healthcare). 

Task Trainer / Part-Task Trainer / Partial Task Trainer 

• Un dispozitiv conceput pentru instruire doar în ceea ce privește elementele cheie ale 

procedurii sau ale abilității care se învață, cum ar fi puncția lombară, introducerea tubului 

toracic, introducerea liniei centrale sau o parte a unui sistem total, de exemplu, un simulator 

de ECG (Center for Immersive and Simulation Based Learning; Levine et al, 2013).  

•  Un model care reprezintă o parte sau o regiune a corpului uman, cum ar fi un braț sau 

abdomenul. Astfel de dispozitive pot utiliza interfețe mecanice sau electronice pentru 

predare și pentru a oferi feedback cu privire la abilitățile manuale, cum ar fi inserția de 

perfuzii, scanarea cu ultrasunete, suturi etc. În general, sunt utilizate pentru a sprijini 

formarea competențelor procedurale; ele pot fi utilizate împreună cu alte tehnologii de 

învățare pentru a crea situații clinice integrate (Australian Society for Simulation in 

Healthcare). 

Abilități tehnice 

• În domeniul asistenței medicale, cunoștințele, abilitățile și capacitatea de a îndeplini o 

anumită sarcină medicală; de exemplu, introducerea unui tub toracic sau efectuarea unui 

examen fizic. 

Simulare în domeniul sănătății îmbunătățită din punct de vedere tehnologic (cu tehnologie înaltă și 

tehnologie simplă) 

• Un grup de materiale și dispozitive create sau adaptate pentru a instrui profesioniștii din 

domeniul sănătății într-un mediu simulat. Exemplu: produse diverse, cum ar fi simulatoare 

de realitate virtuală, manechine de înaltă fidelitate și statice, modele din plastic, animale vii, 

produse animale inerte și cadavre umane (Cook et al., 2011).  

•  Un instrument sau un dispozitiv educațional cu care cursantul interacționează fizic pentru a 

exersa un aspect al îngrijirii clinice în scopul predării sau evaluării. 

Tipologie 

• Clasificarea diferitelor metode sau echipamente educaționale; de exemplu, modele 

tridimensionale, software de calculator, pacienți standardizați, antrenori sarcini parțiale sau 

simulatoare de pacienți de înaltă fidelitate (Meakim et al., 2013). 

Pacient virtual  

• O reprezentare a unui pacient real. Pacienții virtuali există sub mai multe forme, cum ar fi 

simulatoare fiziologice bazate pe software, pacienți simulați, manechine fizice și simulatoare 

(Ellaway, Poulton, Fors et al., 2008). 
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• Un program de calculator care simulează scenarii clinice din viața reală, în care cursantul 

acționează ca un furnizor de asistență medicală, creionând un istoric, realizând un examen 

fizic și luând decizii diagnostice și terapeutice. (Australian Society for Simulation  in 

Healthcare). 

Realitate Virtuală 

• Utilizarea tehnologiei computerizate pentru a crea o lume tridimensională interactivă în care 

obiectele sunt percepute ca fiind prezente în spațiul virtual; mediul virtual și lumea virtuală 

sunt sinonime pentru realitate virtuală (Department of Defense Modeling and Simulation 

Glossary). 

•  Un mediu tridimensional generat de computer care oferă un efect de imersiune. 

Mediu de Realitate virtuală  

• O mare varietate de aplicații computerizate asociate în mod obișnuit cu caracteristici 

imersive, foarte vizuale, 3D, care permit participantului să privească și să navigheze într-o 

lume aparent reală sau fizică. În general, se definește în funcție de tipul de tehnologie utilizată, 

cum ar fi afișajele montate pe cap, capacitatea stereoscopică, dispozitivele de intrare și 

numărul de sisteme senzoriale stimulate. (Australian Society for Simulation in Healthcare). 

Simulări prin Realitatea virtuală 

• Simulări care utilizează o varietate de caracteristici 3D imersive, foarte vizuale, pentru a 

reproduce situații din viața reală și/sau proceduri de asistență medicală; simularea prin 

realitate virtuală se distinge de simularea bazată pe computer prin faptul că încorporează, în 

general, interfețe fizice sau alte interfețe, cum ar fi o tastatură de computer, un mouse, 

recunoașterea vorbirii și a vocii, senzori de mișcare sau dispozitive haptice. (Australian 

Society for Simulation in Healthcare). 

Simulare virtuală 

• O simulare care implică persoane reale care operează sisteme simulate. Simulările virtuale 

pot include simulatoare chirurgicale care sunt utilizate pentru formarea pe ecran a 

procedurilor și care sunt de obicei integrate cu dispozitive haptice. (McGovern, 1994; Robles-

De La Torre, 2011). 

 

 


