


MESAJUL PREȘEDINTEI  
ASOCIAȚIEI DE NURSING  
DIN REPUBLICA MOLDOVA

Dragi colegi!
Din numele meu personal și al Asociației de Nursing din Republica 

Moldova în special, vreau să vă mulțumesc călduros pentru angajamentul 
vostru extraordinar, pentru curajul de care ați dat dovadă în ultimile 20 de 
luni. A fost o perioadă inimaginabil de grea... recunosc că fiecare dintre voi 
va-ți confruntat cu provocări și ați făcut sacrificii. 

Pe măsură ce vă trageți respirația atunci când sunteți obosiți și epuizați, 
din nou și din nou, oferiți îngrijire atentă, centrată pe pacient, expertiză și 
leadership. Valoarea muncii depusă de voi este incomensurabilă, nu numai 
pentru bunăstarea pacienților, ci și pentru colegii din întreg sistemul de îngrijire medicală și pentru toți cei 
care lucrează pentru consolidarea sistemului de sănătate. 

„Noi, Asociația de Nursing, vedem asistentele medicale ca acceleratoare și contribuitori puternici pentru 
îmbunătățirea sistemului nostru de sănătate și de îngrijire, dar și al societății și comunității noastre... Prin 
acțiunile noastre încearcăm să amplificăm vocile asistentelor. și moașele, deoarece acești profesioniști 
reprezintă cea mai mare parte a forței de muncă din domeniul sănătății, care, atunci când li se oferă 
oportunități și sprijin, au o acoperire extinsă, nu numai în ceea ce privește care din ei ajung, ci și modul în 
care ajung la oameni și comunități. Toate aceste acțiuni au fost susținute de lideri destinși din rândul 
asistentelor medicale șefe care au reușit să demonstreze importanța leardershipului în domeniul asistenței 
medicale. Leadershipul condus de asistentele șefe a demonstrate că asistenții medicali sunt un pilon al 
asistenței medicale de practică avansată care sau evedențiat în experiențele asistenților medicali din prima 
linie care lucrează într-o mare varietate de situații în timpul Pandemiei COVID-19

Importanța forței de muncă nursing în această perioadă nu poate fi exagerată. Asistentele sunt în centrul 
eforturilor de prevenire, limitare și gestionare a acestei urgențe de sănătate.

Fiind cea mai mare profesie din domeniul sănătății, numărăm peste 24 de mii și putem fi o adevărată 
forță pentru schimbare atunci când lucrăm împreună. Împreună, ca asistente, deținem puterea de a influența, 
de a conduce schimbarea și de a chema la acțiune. Doar asistentele dețin înțelegerea unică și cunoștințele 
aprofundate despre istoricul pacientului, diagnostic, nevoile de îngrijire a sănătății, grijile personale și 
preocupările familiei și prietenilor unui pacient. Asistenta este cea care cunoaște și înțelege toate detaliile 
care sunt necesare pentru a administra îngrijirea pacienților. În calitate de asistente, trebuie să recunoaștem 
că deținem puterea informațională, care este unică pentru asistente și avem datoria față de pacienții noștri 
de a folosi această putere în fiecare conversație despre îngrijirea sănătății.

Împreună ne putem strădui continuu să construim un mediu de îngrijire mai bun în care asistentele pot 
oferi în siguranță pacienților cel mai bun standard de îngrijire. Putem și trebuie să fim la fiecare masă 
pentru a influența politica de sănătate și doar lucrând împreună ne vom atinge scopul.

Asociația de Nursing ICN își propune să ridice vocea asistentelor medicale la cele mai înalte niveluri 
de luare a deciziilor, asigurându-se ca guvernul să investească în profesia noastră pentru a deschide accesul 
la îngrijiri medicale de calitate pentru toți.

Cu prilejul frumoaselor sărbători de iarnă Vă aduc sincere şi calde felicitări, urări de sănătate şi voie 
bună, noroc în toate începuturile.

Fie ca anul 2022 să Vă aducă mult curaj, inspiraţie în realizarea planurilor preconizate, lucrurilor bune 
şi frumoase, înţelepciune şi gînduri senine, siguranţă în ziua de mâine.

Fie ca în casele şi familiile Dumneavoastră să 
domnească pacea, liniştea sufletească, 
dragoastea şi căldura sărbătorilor de iarnă.

La Mulţi Ani!
Cu mult drag, Elena Stempovscaia, 

Președinta Asociației de Nursing din 
Republica Moldova

Dragi lideri,
Mă adresez astăzi, în numele asistenților medi-

cali mondiali, pentru a vă cere să luați o decizie 
importantă care ar putea salva milioane de vieți și 
să schimbe nenumărate milioane de alte persoane.

Lumea se află într-un loc precar, cu o pandemie 
dezlănțuită care mută sub control în multe țări, în 
timp ce altele se gândesc să se întoarcă la viețile 
pre-pandemice pe care le dorim cu toții.

Lumea are nevoie de conducerea voastră acum, 
poate mai mult ca niciodată, cu privire la problema 
supărată a ofertei continue de asistenți medicali 
înregistrați, a căror valoare a fost atât de clar de-
monstrată în lunile cumplite de la începutul pande-
miei. Asistentele reprezintă 59% din forța de mun-
că din domeniul sănătății, iar sistemele de sănătate 
nu pot funcționa fără o investiție în asistență medi-
cală și asistente medicale.

Lumea a intrat în pandemie cu un deficit de șase 
milioane de asistenți medicali în întreaga lume și 
știm acum că alte patru milioane sunt susceptibile 
să se pensioneze în următorul deceniu. Acești zece 
milioane de asistenți medicali vor trebui înlocuiți și 
încă nu știm care va fi valoarea pandemiei în ceea 
ce privește asistenții care vor părăsi profesia pre-
matur în următorii câțiva ani.

La reuniunea Adunării Mondiale a Sănătății 
(WHA) de luna trecută, au fost adoptate Direcțiile 
strategice globale pentru asistență medicală și 
moașă 2021-2025, cu intenția de a consolida 
asistența medicală și moașa prin investiții în 
educație, locuri de muncă, conducere și prestarea 
de servicii. WHA și-a adoptat, de asemenea, Stra-
tegia globală privind resursele umane pentru sănă-
tate 2030, care este menită să protejeze, să proteje-
ze și să investească în forța de muncă din domeniul 
sănătății și îngrijirii.

Dar și la acea întâlnire, directorul general al 
Organizației Mondiale a Sănătății, dr. Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, a dezvăluit că cel puțin 115.000 
de lucrători din domeniul sănătății și asistenței me-
dicale au murit ca urmare a contractării COVID-19. 
Acesta este echivalentul a 200 de lucrători calificați 
și dedicați din domeniul sănătății care mor în fieca-
re zi de la începutul pandemiei. Dr. Tedros a spus că 
a fost scandalos și sunt de acord: este o rușine.

Dar Consiliul Internațional al Asistenților Me-
dicali consideră că aveți soluția în mâinile voas-
tre.

Vă invităm să creați un tratat global pe perioada 
de pandemie care să pregătească și să consolideze 
mai bine toate sistemele de sănătate din lume și să 
pună în centrul său protecția asistenților medicali și 
a altor lucrători din domeniul sănătății.

Ieșirea din lipsa actuală și previzionată de 
asistenți medicali este prin investiții masive în lo-
curi de muncă în asistență medicală, educație, 
conducere și practică. Planificarea pe termen lung 
a forței de muncă la nivel mondial ar putea duce la 
sfârșitul ciclurilor de boom-and-bust din trecut și 
ar pune profesia pe o bază uniformă către un viitor 
mai stabil și sănătos pentru noi toți.

Nu putem schimba trecutul, dar nu trebuie să-l 
repetăm. Pentru a-i onora pe acei asistenți care și-
au pierdut viața în timp ce se îngrijeau curajos de 
ceilalți, este momentul să faceți o diferență reală. 
Asistenții medicali din lume vă invită să faceți din 
Orientările strategice globale pentru nurse și moașe 
o prioritate, astfel încât să putem crea un viitor mai 
bun, mai sigur, mai sănătos și mai stabil din punct 
de vedere economic pentru noi toți.

Te rog, fă ceea ce trebuie acum, înainte să fie 
prea târziu.

Cu stimă,
Annette Kennedy  
Președintele ICN

Adresarea președintelui  
Consiliului Internațional al Nurselor –  
Annette Kennedy
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Cea de-a 74-a Adunare Mondială a Sănătății Congresul virtual al Consiliului  
Internațional al Asistenților Medicali  
s-a încheiat cu un discurs încântător  
al proaspătului președinte Pamela Cipriano

Pandemia COVID-19 a evidențiat rolul crucial 
al asistenților medicali în intervenția de urgență și 
munca esențială pe care o fac în sănătatea publică 
și nu numai. Lumea a văzut foarte clar că asistenții 
medicali au condus răspunsul, cu 90% din îngriji-
rile efectuate de aceștia, iar asistenții medicali au 
văzut în apropiere punctele slabe, fragilitățile și 
erorile care trebuie abordate atât în răspuns conti-
nuu și pentru proiectarea viitoarelor sisteme de 
sănătate.

Efectul COVID-19, cauzat de cerințele conti-
nue depuse de asistenții medicali și de alți lucrători 
din domeniul sănătății, are un efect profund asupra 
sănătății mintale și fizice a forței de muncă din 
domeniul sănătății. Rapoartele Consiliului 
internațional al asistenților medicali (ICN) arată că 
în fiecare regiune a lumii asistenții medicali rapor-
tează rate extrem de îngrijorătoare și în creștere de 
suferință mentală. Această creștere este rezultatul 
unor probleme, inclusiv condiții de muncă precare, 
lipsuri de EIP, lipsa sprijinului pentru sănătatea 
mintală, insuficiența personalului, teama de a răs-

pândi virusul în familie și o creștere a violenței și 
discriminării împotriva asistenților medicali.

Un raport recent al ICN indică faptul că 90% 
din asociațiile sale naționale de asistență medicală 
sunt îngrijorate de faptul că aceste condiții sunt 
cauza unor rapoarte tot mai mari de intenție de a 
părăsi profesia. Efectul COVID-19, combinat cu 
lipsa de asistență medicală existentă și populația 
îmbătrânită, ar putea determina necesitatea înlocu-
irii a cel puțin 13 milioane de asistenți medicali în 
următorii ani.

Adunarea Mondială a Sănătății, în rezoluția 
WHA73.1, și-a exprimat cea mai mare apreciere și 

sprijin pentru dedicarea, eforturile și 
sacrificiile, dincolo și dincolo de che-
marea datoriei profesioniștilor din do-
meniul sănătății și a lucrătorilor din 
domeniul sănătății. Totuși, numărul de 
infecții și decese, condițiile de muncă 
inacceptabile și nesigure și salariile 
nedrepte pentru asistenți medicali 
transmit un mesaj diferit. ICN solicită 
statelor membre să intensifice de 
urgență acțiunile de protejare, sprijin și 
investiții în asistenți medicali și în 
forța de muncă din domeniul sănătății, 
pentru a pune capăt acestei pandemii și 
a o face ultima.

Cel de-al 29-lea președinte al Consiliului 
Internațional al Asistenților Medicali (ICN), proas-
păt aleasă, Pamela Cipriano, a încheiat Congresul 
virtual al ICN cu un discurs emoționant care a in-
trodus cuvântul său de ordine prezidențial 
„Influență”. Congresul virtual al ICN, care a avut 
loc în parteneriat cu Emirates Nursing Association, 
a avut loc în perioada 2-4 noiembrie și a atras pes-
te 5.000 de delegați din întreaga lume.

În discursul său de închidere, președintele ICN 
Pamela Cipriano a început prin a o lăuda pe predece-
sorul ei, Annette Kennedy, pentru conducerea ei fer-
mă. Ea a spus că doamna Kennedy a promovat obiec-
tivele ICN și a fost o prezență izbitoare în discuțiile 
strategice cu Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS), Națiunile Unite și alte organizații de putere 
globale, asigurându-se că vocea asistentei medicale 
este auzită la cele mai înalte niveluri la nivel 
internațional și la nivel global. Dr. Cipriano a spus că 
primirea de către doamna Kennedy a Premiului pen-
tru liderii în sănătate al directorului general al OMS 
pentru leadership remarcabil în sănătatea globală de 
astăzi a fost foarte meritată și o dovadă a devotamen-
tului ei pentru asistența medicală de pretutindeni.

Dr. Cipriano le-a cerut asistentelor să continue 
în înfrângerea pandemiei și a spus că unitatea lor în 
lunile și anii următori va arăta lumii cât de vitale 
sunt asistentele și asistența medicală pentru bunăs-
tarea fizică, mentală, socială și economică a tuturor. 
Ea a vorbit despre mândria ei de a fi liderul asisten-
telor din lume, care lucrează în fiecare zi pentru a 
avea grijă de alții, uneori în detrimentul lor.

Dr Cipriano a spus: „Sunt mândră să reprezint 
vocea celor 28 de milioane de asistente care, în fi-
ecare zi, au grijă de ceilalți, sacrificându-și uneori 
propria sănătate și bunăstare. Vreau să-i mulțumesc 
președintelui Annette Kennedy pentru conducerea 
ei fermă în ultimii patru ani - ea a fost un avocat 
neînfricat pentru protecția de care au nevoie asis-
tentele medicale acum și în viitor.

„Cuvântul meu de ordine este influență. Am 
ales „influența” pentru că este atât o acțiune, cât și 

un rezultat. Este puterea de a schimba sau afecta pe 
cineva sau ceva direct sau indirect. Influența nu 
forțează schimbarea. Mai degrabă, influența se 
bazează pe persuasiune și pe capacitatea de a 
influența gândirea sau acțiunile altuia. Prin puterea 
pozițiilor noastre de factori de decizie și soluționatori 
de probleme, susținători și profesioniști pasionați, 
avem influență și îi putem influența pe alții.

„Influențăm îngrijirea pacienților și a familiilor 
demonstrând compasiune, educându-i și câștigând 
încrederea și cooperarea lor. Ne influențăm colegii 
noștri asistentele, medicii și alți clinicieni prin 
împărtășirea cunoștințelor de specialitate și angaja-
mentul de a satisface nevoile unice ale altora. Ne 
influențăm legislatorii noștri pledând pentru acțiuni 
care protejează asistentele. Ne influențăm 
comunitățile prin predarea practicilor de promova-
re a sănătății și de prevenire a bolilor. Influențăm 
schimbările în îngrijirea sănătății ridicându-ne vo-
cea și convingându-i pe alții să facă ceea ce trebu-
ie. Influențăm publicul prin curaj. Ne influențăm 

4 noiembrie 2021
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Anul monedelor și certificatelor asistentului  
medical și moașelor emise de Consiliul 
Internațional al Asistenților Medicali și 

Organizația Mondială a Sănătății

profesia fără să ne dăm înapoi, chiar și în fața 
adversității.”

Dr Cipriano a vorbit despre provocările formi-
dabile cu care se confruntă lumea, inclusiv oprirea 
pandemiei, abordarea nevoilor de protecție fizică și 
de sănătate mintală ale asistentelor și vindecarea 
care trebuie să aibă loc în toate țările noastre.

Ea a continuat: „Niciodată până acum lumea nu a 
admirat asistentele cu așteptări atât de mari. Nu su-
portăm singuri această muncă. Dar, ca vindecători, 
știm ce va fi important ca cuvintele și acțiunile noas-
tre să fie în fruntea eforturilor de recuperare. Privim 
spre viitor pentru a continua să construim și să con-
solidăm ICN prin dezvoltarea leadershipului, împu-
ternicirea, obținerea de noi resurse și fiind mereu la 
mesele de luare a deciziilor pentru a conduce schim-
bări pentru echitatea și prosperitatea în sănătate.

„Influența noastră va stimula solidaritatea nu 
numai în rândurile asistenților medicali, ci și între 
alți lideri ai sistemului de sănătate. Ne ghidăm du-
pă cunoștințele noastre, pasiunea și umilința noas-

tră - ingredientele potrivite pentru influență. Aștept 
cu nerăbdare să mă alătur cu voi pentru a fi o forță 
de neoprit pentru sănătate.” Președintele în 
exercițiu, Annette Kennedy, a mulțumit Consiliului 
ICN, directorului executiv Howard Catton și per-
sonalului ICN pentru sprijinul pe care i-au oferit-o 
în timpul mandatului său. Ea a vorbit despre mân-
dria ei în onoarea de a putea conduce ICN într-o 
perioadă atât de dificilă, în care asistentele de pre-
tutindeni au răspuns atât de eficient. Ea a mulțumit 
tuturor asistentelor inspiratoare pe care le-a întâlnit 
în ultimii patru ani și a încurajat asistentele de pre-
tutindeni să aibă încredere în abilitățile lor și să 
informeze lumea despre ele.

„În timp ce predau estafeta noului președinte, 
doamnei Pamela Cipriano, pot spune sincer că 
organizația este într-o formă excelentă. Pamela a 
fost primul meu vicepreședinte și un sprijin minu-
nat. Știu că Pamela și noul Consiliu vor continua să 
construiască pe ceea ce s-a realizat și le urez mult 
succes.”

Consiliul Internațional al Asistenților Medicali 
(ICN) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) 
au emis o monedă comemorativă și un certificat 
pentru asociațiile naționale de asistență medicală 
membre ale ICN și Consiliul de Administrație al 
ICN pentru a le mulțumi pentru serviciul acordat în 
timpul Anului internațional al asistentei și Moașă 
și pandemia COVID-19.

Monedele și certificatele au fost proiectate de 
fostul membru al Consiliului ICN, Kallooa Bago-
oaduth. Semnate de dr. Tedros Adhanom Ghebrey-
sus, directorul general al OMS și de Annette Ken-
nedy, președinta ICN, monedele și certificatele 
comemorative marchează, de asemenea, aniversa-
rea a 200 de ani de la nașterea Florenței Nightinga-
le și au fost trimise consiliului ICN și ANN-urilor 
membre pentru a celebra Ziua Fondatorilor ICN  
1 iulie.

Dr. Tedros, în citația sa, a spus: „2020 a fost un 
an pentru a sărbători și a onora asistenții medi-

cali. Coloana vertebrală a fiecărui sistem de sănă-
tate, asistenții medicali oferă îngrijire și tratament 
pe toată durata vieții, în fiecare parte a lumii, în 
fiecare cadru, ajungând la cei mai vulnerabili și 
nevoiași. În 2020, ei și-au arătat forța și devota-
mentul în timp ce au luptat pe fronturile pandemiei 
COVID-19. Aduc un omagiu tuturor acelor asis-
tente care și-au pierdut viața în timp ce își îndepli-
neau sarcinile. Mulțumesc tuturor asistentelor care 
continuă să lucreze pentru sănătatea tuturor.”

Annette Kennedy a spus: „2020 a fost un an 
excepțional pentru noi toți și munca incredibilă a 
asistentelor medicale din întreaga lume a fost 
evidențiată în moduri pe care nu ni le-am fi putut 
imagina niciodată. Din păcate, am pierdut mulți 
dintre colegii noștri din cauza acestei pandemii și 
nu trebuie uitați niciodată. Sper că acest mic semn 
al acestui an special vă va reaminti nu numai ace-
le sacrificii, ci și puterea, determinarea și devota-
mentul tuturor asistentelor medicale.”
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Asistenții medicali uită că sănătatea este un 
drept uman care li se adresează și lor

2020 a fost desemnat Anul internațional al asis-
tentei și moașelor de către Adunarea Mondială a 
Sănătății (WHA), organul decizional al OMS. Săr-
bătorile de asistență medicală și moașă au fost 
umbrite de pandemia COVID-19, care a pus profe-
siile din sănătate în lumina reflectoarelor în moduri 
neașteptate. Asistentele din întreaga lume au luptat 
împotriva pandemiei cu o forță și o determinare 
incredibile și au îngrijit pacienții în cele mai grave 
momente, fiind adesea singurii oameni de partea 
lor în ultimele lor momente. Asistentele s-au luptat 
pe fronturile pandemiei, deseori fără protecție sau 
cu protecție inadecvată, cu personal insuficient, cu 
resurse insuficiente și cu plata insuficientă.

La WHA, în luna mai a acestui an, Dr. Tedros a 
anunțat că COVID-19 a luat viața a cel puțin 
115.000 de lucrători din domeniul sănătății și îngri-
jirii. ICN, care reprezintă vocea globală a celor 27 
de milioane de asistenți medicali din întreaga lu-
me, a cerut guvernelor să protejeze și să investeas-
că în forța de muncă din domeniul asistenților 
medicali și a scris G7, G20 și Organizației Națiunilor 
Unite pentru a face lobby pentru o declarație pri-
vind pandemia Pregătirea și crearea unui organism 
supra-guvernamental pentru a supraveghea răspun-
surile globale la urgențele internaționale de sănăta-
te. ICN a cerut, de asemenea, ca liderii mondiali să 
convină asupra unui tratat global de pandemie care 

va pregăti și consolida mai bine sistemele de sănă-
tate și va pune în inima protecția și siguranța 
asistenților medicali și a lucrătorilor din domeniul 
sănătății.

Când președintele SUA Joe Biden și președintele 
rus Vladimir Putin s-au întâlnit la Geneva în iunie, 
ICN s-a alăturat Asociației Elvețiene a Asistenților 
Medicali pentru a cere o acțiune imediată a lansării 
globale a vaccinării pentru a se asigura că asistenții 
medicali și alți lucrători din domeniul sănătății și 
asistenței medicale sunt prioritari și că vaccinurile 
ajung cele mai sărace țări din lume.

Ideea unui Consiliu Internațional al Asistenților 
Medicali a fost propusă pentru prima dată de Ethel 
Gordon Fenwick la 1 iulie 1899 la Conferința anu-
ală a Consiliului Matronilor din Marea Britanie și 
Irlanda. Ideea a fost acceptată, a doua zi s-a format 
un Comitet provizoriu care include reprezentanți 
de asistență medicală din Australia, Canada, Dane-
marca, Olanda, Noua Zeelandă, Africa de Sud 
(Cape Colony), Regatul Unit și SUA. Un an mai 
târziu, în 1901, ICN a organizat primul său Con-
gres internațional la Buffalo, New York, SUA. În 
perioada 2-4 noiembrie 2021, la 120 de ani de la 
primul Congres, ICN își va ține cel de-al 28-lea 
Congres prin intermediul unei platforme virtuale. 
Pentru mai multe informații și pentru a vă înregis-
tra: www.icncongress2021.org 

În ultimul articol publicat în revista Nursing Ti-
mes, președintele ICN, Anette Kennedy a afirmat că 
anul acesta ne-a oferit lecții neprețuite pe care tre-
buie să le învățăm, dacă vrem să punem capăt aces-
tei pandemii și să ne îndreptăm spre un viitor mai 
sănătos. Executivul ICN a subliniat rolul vital al 
asistenților medicali pentru sănătatea națiunilor, dar 
și cât de ironic este faptul că 2020, Anul Internațional 
al asistentului medical și al moașei dedicat celebră-
rii celor două profesii, a reprezentat o provocare pe 
care niciunul dintre noi nu a prevăzut-o.

Președintele ICN a adăugat că esența îngrijirilor 
medicale constă în grija și compasiunea față de 
ceilalți iar asistenții medicali îi pun pe pacienți pe 
primul loc, însă uneori o fac în detrimentul propri-
ei sănătăți. Presiunea de a fi singura persoană cu un 
pacient când moare, de a vedea prietenii și mem-
brii familiei îmbolnăviți de virus, îngrijorarea și 
vinovăția cu privire la posibilitatea de a aduce vi-
rusul în propria casă și grijile legate de siguranța 
lor si a celor dragi, reprezintă o presiune imensă. În 
acest context, oficialul a apreciat că dreptul la să-
nătate îi include și pe asistenții medicali.

Asistenții medicali din lume au fost și rămân co-
loana vertebrală a tuturor acțiunilor tip răspuns la 
pandemie, oferind îngrijiri remarcabile în situații 
grave și adesea periculoase. Anul acesta, asistenții 
medicali au dovedit că sunt indispensabili, reamintește 
Dna.Kennedy, dar nu sunt indestructibili.

În discurs, Annette Kennedy a susținut că multe 
guverne nu au reușit să furnizeze suficient echipa-
ment de protecție individuală eficient, iar când va 
veni momentul, va trebui să avem o analiză adec-
vată a ceea ce s-a întâmplat și trebuie să oferim, de 
asemenea, un tribut adecvat asistenților care au 
plătit sacrificiul suprem pentru că și-au făcut dato-
ria, dar nu li s-a acordat îngrijirile datorate. În 
același timp, ICN își manifestă în mod direct îngri-
jorarea față de bunăstarea asistenților medicali din 
întreaga lume: mulți s-au infectat, iar alții sunt 
epuizați de natura implacabilă a pandemiei. Deși 
lucrurile păreau să se stabilizeze, un alt val de 
infecții a apărut, doar că de data aceasta, asistenții 
medicali sunt deja într-o stare fragilă, fiindcă nu 
și-au revenit din oboseală, stres și anxietate în con-
textul eforturilor anterioare.

Executivul ICN consideră că s-a vorbit mult 
despre rezistență, despre învățarea modului de a 

face față adversităților, dar este important să ne 
amintim că suntem cu toții oameni, cu toții avem 
temerile, slăbiciunile noastre și nu putem face în-
totdeauna lucrurile care ni se cer: a fi rezistent este 
minunat, dar nu este întotdeauna posibil și nici nu 
ar trebui să ne așteptăm la așa ceva.Președintele 
ICN salută campania „Covid-19: Ești bine (Are 
you ok?)?”, demarată de Nursing Times, precizând 
că este absolut corect să fii întrebat dacă ești bine 
și să răspunzi cu sinceritate, fiindcă e mult prea 
ușor pentru asistenți medicali să spună „Sunt bi-
ne”, când sunt cu adevărat supărați sau epuizați, 
dar, în situația actuală, este în regulă să nu-ți asumi 
o muncă peste puteri și să nu fii rezistent tot tim-
pul. Este în regulă să doriți ajutor și este în regulă 
să îl cereți, completează aceasta.

Asistenții medicali au nevoie de sprijin, din in-
teriorul profesiei și din exterior, și acest lucru este 
valabil de la cel mai nou angajat la cel mai experi-
mentat asistent din țară, fiindcă presiunile aduse de 
Covid-19 ne afectează pe toți în moduri diferite,. 
Președintele ICN a mai afirmat că 2021 poate fi 
anul încheierii pandmeiei COVID-19 Covid-19, 
însă acest lucru nu va fi posibil fără o forță de mun-
că care să fie adecvată și energică, care să fie bine 
susținută și cu resurse adecvate. În finalul articolu-
lui, executivul ICN a mulțumit tuturor asistenților 
medicali pentru contribuția inestimabilă în aceste 
vremuri negre.
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În mod deosebit aduc mulțumiri Administrației 
spitalului dnului Director Sergiu Vasilița și asis-
tentei șefe Raisa Stegărescu și nu în ultimul rând 
medicului care mi-a salvat viața dnei Galina Chi-
riacova.

Recunoștință, respect, gratitudine pentru fiecare 
personal în parte, care!

Viața este darul suprem al lui Dumnezeu, făcut 
pentru fiecare din noi în parte. Fiecare om și fieca-
re viață contează. Venim pe lume și de-a lungul 
întregii vieți, încercăm să dăm sens zilelor. Prin 
boală recunoaştem valoarea sănătăţiiTrăim vre-
muri grele, când un dușman nemilos ne-a izolat şi 
această luptă (între viață şi moarte) pare să nu aibă 
sfârșit.

Din nefericire am fost și eu contaminată cu vi-
rusul Covid-19 și am fost nevoită să fiu internată în 
secția de reanimare a Spitalului de Boli Contagioa-
se Toma Ciorba, unde mam aflat 15 zile. Faptul că 
am scăpat cu bine și am fost externată îl datorez lui 
Dumnezeu și collectivului spitalului și în mod de-
osebit a secției de reanimare.

Am fost surprinsă din prima zi de atitudinea, 
comportamentul, comunicarea frumoasă din partea 

întregii echipe. Pe parcursul aproape a 25 ani am 
visat să implimentăm conceptul de Nursing în în-
grijirea bolnavilor. Am rămas frumos impresionată 
și m-am simțit fericită chiar din prima zi, când am 
văzut că în acest spital este implimentat procesul 
de nursing. Recunosc faptul că anterior nu am avut 
ocazia să fac cunoștință in mai de aproape cu acest 
colectiv.

Din primele clipe am apreciat managementul 
bine organizat în acest spital. Personalul medical își 
cunoaste de la mic la mare obligațiunile de funcție, 
care sunt indeplinite cu mult tact, profesionalizm 
înalt, competență, multă empatie și compasiune. 
Îmbrăcate in echipament de protecție foarte reușit 
arătau întradevăr ca niște ”îngeri salvatori ” Urmă-
ream acțiunile nurselor și mă gândeam unde au fost 
pregătite, fiindcă cunosc bine Curricula de formare 
a asistenților medicali, la care mi sa răspuns că sunt 
instruite în cadrul spitalui la conferințele și trainin-
gurile organizate de către asistenta principală 
Doamna Raisa Stegărescu și multe lucruri au fost 
învățate din experiența proprie.

Aflându-mă într-o stare gravă mi-am dat seama 
cît de importante sunt așa calități ca comunicarea 

corectă, atitudinea respec-
tuoasă, atenția deosebită, 
arta de efectuare a tehnici-
lor, manoperilor, îngrijirii.

Toate aceste lucruri 
mau făcut să mă simt mân-
dră și mi-am zis: – am 
ajuns să văd Nursingul im-
plementat și la noi în tară, 
și eu nici nu bănueam. Am 
avut in acest spital acele 
îngrijiri de calitate, de înal-
tă performanță de care am 
vorbit de mulți ani. Am 
analizat bine și am zis că 
noi avem acest proces im-
plementat mai bine chiar 
decât după hotar.După ca-
litate, după atitudine și 

comportament , după respectarea cerințelor epide-
miologice, acest colectiv se află pe o treaptă mai 
superioară

Din comunicarea cu asistentele medicale, am 
aflăt că majoritatea lucrează de mulți ani în acest 
spital, care au decis să se angajeze după ce au pe-
trecut practica de stat. Am fost uimită când am aflat 
că vin la serviciu din raioanele apropiate.

 Victoria Necula vine de la Telenești, se scoală 
la orele 4 diminița și se deplasează cu mai multe 
tipuri de transport, Face această navetă deja de 
mulți ani la rând, venind la serviciu pe ploae și 
ninsori, dar o face din plăcere și cu multă respon-
sabilitate.

Slobozenco Nadejda vine din s.Rădeni, raionul 
Strășeni timp de 10 ani, Nu și-a schimbat locul de 
muncă și ține foarte mult la instituția în care acti-
vează și la colectivul secției de reanimare și terapie 
intensivă

Lenuța Castraveț are domiciliu în satul Răzeni 
raionul Ialoveni. Activiază în spital de 7 ani, dar 
este îndrăgostită de meseria pe care a îmbrățișat-o 
și permanent este în căutarea și acumularea 
cunoștințelor noi.

Lucica Cotun – are un stagiu de 21 ani în acest 
spital, și prin această am înțeles că îi place ceea ce 
face, are satisfacție de la munca depusă cu multă 
dăruire și responsabilitate.

După turele de noapte pleacă acasă unde sunt 
așteptate de copii și lucrul în gospodăria casnică, 
care la țară nu se mai termină nici odată

Din discuțiile pe care le-am avut nu 
sau plâns de salariul mic, de cheltuielile 
care le au la transport, de volumul mare 
de muncă și alte greutăți. Sunt mulțumite 
și vin fericite la serviciu.Am meditat 
mult asupra acestui fapt și am ajuns la 
concluzia, că anume ele, aceste asisten-
tente medicale, care activează in una din 
cele mai grele secții, în unul din cele 
mai camplicate spitale, ele sunt adevărații 
eroi care dau tot ce au bun fără a cere 
ceva in loc.

Mulțumesc asistenților medicali pen-
tru dăruirea, calmul, bunătatea cu care 
trec, asemenea unor „albinuțe”, pe la 
patul pacienților și care știu să aline ori-
ce durere cu zâmbetul pe buze, pentru 
devotamentul cu care asistă la intervenții 
complicate prin metode moderne.

Dragi colegi meritați toată stima și 
respectul din partea mea și a sutelor de 
pacienți cărora le acordați asistență me-
dicală, Voi meritați cea mai înaltă apre-

ciere și cuvinte de recunoștință și mulțumire. 
Sunteți cel mai bun exemplu pentru profesia de 
asistent medical și sunt mândră de voi!

În continuare doresc să aduc mulțumiri și infer-
mierelor care sunt deosebite la fel de bine instruite, 
au o cultură aparte și atitudini frumoase în relațiile 
de îngrijire cu pacienții.Am remarcat aceste calități 
la ele din prima zi și mi-am dat seamă cî în această 
instituție managementul este bine pus de la vîrful 
piramidei până la baza ei. Aceste infermire au 
cunoștințe profesionale, știu când să intervină fără 
să le spună cineva ce trebuie de făcut, sunt foarte 
atente, grijulii și au o responsabilitate înaltă. 

Cu deosebită plăcere vreau să le public numele 
și să le spun un mare MULȚUMESC!!!!

Nadejda Frunze, activează de 30 ani în acest 
spital, vine la serviciu din satul Sireț.

Larisa Raiu, lucrează de 10 ani, vine la servi-
ciu din Cojușna, este foarte comunicabilă, atentă.

Steluța Izbaș activează de 7 ani, foarte zâmbi-
toare, cu atitudini frumoase și cu muultă dăruire.

Ana Raiu se deplasează la serviciu din s. Sco-
reni, vine cu mare placere la serviciu și îi place tot 
ce face, se bucură cțnd pacienții sunt satisfăcuți și 
deasemenea și ea primește o mare satisfacție.

Lupta cu COVID-19 a demonstrat încă o dată cât 
de importantă este munca cadrelor medicale.

Elena Stempovscaia,  
Președinta Asociației de Nursing  

din Republica Moldova

MESAJ DE MULȚUMIRE PENTRU COLECTIVUL 
SECȚIEI DE REANIMARE A CELUI MAI BUN SPITAL ÎN 
TRATAREA PACIENȚILOR CU COVID-19 – SPITALUL 

CLINIC DE DE BOLI FECȚIOASE”TOMA CIORBA” 
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Descriind durerea și epuizarea, 
precum și rezistența, asistentele 
medicale își împărtășesc perspec-
tivele pandemice. Mary Adamson 
își amintește că dimineața dinain-
tea primului ei schimb îngrijea 
pacienții cu COVID-19. Asistenta 
de 63 de ani a unității de terapie 
intensivă (UCI) din Philadelphia, 
SUA se îmbrăca atunci când un 
gând neașteptat i-a oprit răceala. 
„M-am gândit în sinea mea că aș 
putea muri din cauza asta”, își 
amintește ea.

A fost o teamă cu care s-a con-
fruntat rareori în cei 27 de ani de asistență medica-
lă și a crescut doar pe măsură ce au apărut date 
care arată că cei cu vârsta peste 50 de ani erau de-
osebit de vulnerabili la coronavirus. Dar Adamson 
nu a lăsat frica s-o oprească. La fel ca și alte mii de 
asistente medicale din toată țara, ea și-a petrecut 
anul trecut în îngrijirea bolnavilor și bolnavi lor 
bolnavi de COVID-19, adesea fără pauză.

Acum, pe măsură ce vaccinările se desfășoară și 
stresul asupra spitalelor începe să se calmeze, mul-
te asistente medicale se confruntă cu afectarea 
emoțională și mentală a pandemiei. Orele lungi, 
frica lor față de virus, lipsa timpurie a echipamen-
tului de protecție individuală (EIP), frustrarea lor 
față de persoanele care refuză să ia măsuri de 
precauție și, mai ales, durerea lor față de mulți și 
mulți pacienți pe care i-au pierdut - totul a avut o 
importanță mare.

„A existat atât de multă tristețe și atât de multă 
moarte și doar închiderea sacilor de corp toată zi-
ua", spune Adamson. „La jumătatea drumului, am 
spus:„ Plec. Numai pot...”. Dar m-am adunat pute-
rile și am mers înainte”

 sondaj recent realizat de Washington Post-Kai-
ser Family Foundation a constatat că aproximativ 3 
din 10 lucrători din domeniul sănătății de primă 
linie iau în considerare părăsirea profesiei lor din 
cauza pandemiei. Mai mult de jumătate sunt afec-
tate de Sindromul arderii profesionale, arată sonda-
jul, iar 62 la sută au declarat că pandemia a avut un 
impact negativ asupra sănătății mintale.

Pandemia a scos în evidență „sacrificiile perso-
nale și profesionale incredibile” pe care le fac 
asistenții medicali în fiecare zi, spune Susan C. 
Reinhard, asistentă medicală și vicepreședinte se-
nior la AARP, care este strateg principal pentru 
Centrul de asistență medicală al Americii, o 
inițiativă a AARP. Foundation, AARP și Fundația 
Robert Wood Johnson.

În onoarea Săptămânii Asistenților Medicali, 
AARP le-a cerut asistenților medicali de vârstă de 
peste 50 de ani să împărtășească poveștile lor des-
pre pandemie, ce au învățat și cum s-au descurcat. 
Iată ce vor ei să știe ceilalți. Sunt epuizați emoțional 
și fizic. Asistentele pe care le-am intervievat au 
descris o paradă implacabilă de pacienți, unități 
ICU debordante și zile lungi de grabă între pacienți. 
Natalie Correll-Yoder, 61 de ani, asistentă medica-
lă clinică specializată pentru servicii de îngrijire 
critică la NorthBay Healthcare din Fairfield, Cali-
fornia, spune că au fost câteva săptămâni când a 
lucrat în schimburi de 12 ore șapte zile la rând.

„A fost îngrijire continuă de pacienți cu adevă-
rat bolnavi", povestește ea. „Paturile noastre ar fi 
pline și, de îndată ce un pacient ar pleca, a venit 
unul nou. Au fost zile în care ai avut norocul să 
ajungi la baie ... a fost cel mai obositor lucru pe 
care l-am experimentat vreodată ".

Pentru a păstra EIP, asistenții medicali au prelu-
at multe locuri de muncă pe care alți lucrători din 
spitale le îndeplinesc de obicei, de la igienizarea 
camerelor până la livrarea meselor. „Ați realizat 
atât de multe sarcini într-o perioadă de 12 ore, încât 

s-a simțit ca o săptămână întreagă de muncă”, spu-
ne Adamson.

Cindy Little, în vârstă de 61 de ani, o asistentă 
medicală ICU la Centrul Medical Presbyterian No-
vant Health din Charlotte, Carolina de Nord, a in-
stituit pauze obligatorii după-amiaza după ce a 
observat asistenții medicali care ieșeau din camere-
le pacienților uzi de sudoare din PPE-ul greu. „Ești 
acoperit din plastic până la cap până în picioare și 
s-ar putea să trebuiască să petreci trei sau patru ore 
îngrijind un pacient”, spune ea. „Transpirația toc-
mai se scurge din tine.”

Teama pentru viața lor le-a afectat. Jim Cobb, o 
asistentă medicală de urgență în vârstă de 54 de ani, 
care a lucrat la rezervările nativilor americani din 
Arizona și Dakota de Sud, a fost în mod constant 
îngrijorat că va lua coronavirusul și îl va aduce 
acasă soției sale, care este imunocompromisă.

"Dacă aș fi căzut în groază și în gândurile mele 
-că voi muri; sau că voi aduce asta acasă - nu aș fi 
putut să merg la muncă. Eram îngrijorat tot tim-
pul", notează Cobb. A trebuit să-mi spun, iată ce 
fac aici. M-am rugat în legătură cu asta ... Am în-
cercat să mă compartimentez. "

Cobb, care este catolic, a descoperit că rugăciu-
nea rozariului îi ajuta să-și liniștească creierul care 
se învârtea când avea nevoie să doarmă. „Vă ajută 
să vă dezactivați ultimul pacient de care vă faceți 
griji sau dacă renunțați la o altă asistentă.”

Alții spun că și-au găsit consolare în meditație, 
exerciții fizice sau terapie. Adamson a vorbit săp-
tămânal cu un consilier care și-a donat timpul pen-
tru lucrătorii din domeniul sănătății în timpul pan-
demiei. Ședințele au ajutat-o să facă față stresului 
muncii și au contribuit la schimbarea părerii cu 
privire la renunțare.

Asistentele nu au văzut niciodată atât de multă 
moarte. Deși asistenții medicali sunt obișnuiți să se 
ocupe de moarte, ei spun că numărul și ritmul 
mortalității coronavirusului a fost copleșitor. Ar 
pierde un pacient, ar petrece câteva minute rugân-
du-se asupra corpului și apoi ar trebui să pregăteas-
că rapid persoana decedată pentru morgă și să 
curețe patul pentru următorul pacient. În cele mai 
aglomerate zile, asistenții medicali ar putea repeta 
ciclul respectiv de patru sau cinci ori, își amintește 
Connie Thigpen, 52 de ani, director de îngrijiri 
critice la Baptist Medical Center din San Antonio.

"Atât de mulți nu au reușit", spune Thigpen. 
"Chiar și cei dintre noi care suntem în preajmă de 
mult timp, atunci când oferi atâtea vești proaste, se 
poate afecta psihicul dvs."

Linda Sienkiewicz, în vârstă de 59 de ani, coor-
donator de îngrijire pentru naviHealth, care ajută la 
îngrijirea post-acută a pacienților din spitalul din 
sud-estul statului Michigan, spune că în mod nor-
mal pot trece luni fără moartea vre-o unui pacient, 
dar în timpul apogeului pandemiei, 10 până la 12 
mor în fiecare săptămână. „Când porneam compu-
terul și mă uitam pentru a vedea ce cazuri mă 
așteptau, coboram pe listă dintr-o privire și vedeam 
vârstele și îmi dădeam seama că va fi o zi grea”, a 
spus ea. „Îți cântărește inima”.

Ținerea separată a membrilor familiei a fost 
dureroasă și pentru ei. Restricțiile privind vizitarea 
spitalelor, deși sunt necesare pentru a menține 
pacienții în siguranță, au făcut ca locurile de mun-
că ale asistenților medicali să fie deosebit de pro-
vocatoare. În timp ce spun că au încercat să se co-
necteze la membrii familiei prin apeluri telefonice 
și video, știau că nu este suficient. Unele familii nu 
s-au sfiit să-și exprime furia și frustrarea față de 

această politică.
„Ceea ce vreau să știe oa-

menii este că ne-a rupt, și 
totuși se rupe, inima noastră că 
nu ai putea fi acolo cu persoa-
na iubită. Ne-a durut cu adevă-
rat”, subliniază Little. „Știam 
că nu putem oferi același nivel 
de confort pentru pacienții fără 
familia lor. ”

Vocea lui Little surprinde 
în timp ce descrie o scenă care 
îi revine adesea în minte: 
„Când un domn era pe moarte, 
aveam 20 de membri ai famili-
ei sale pe Zoom. O asistentă și 
o asistentă în curs de pregătire 

Ce doresc asistenții medicali  
să cunoașteți despre anul trecut
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erau acolo, ținându-l de mâini, în timp ce familia îi 
cânta cerului.

Se întristează pentru pacienții pe care i-au pier-
dut. Deși fiecare pierdere a fost dificilă, asistenții 
medicali au anumiți pacienți pe care îi poartă 
aproape de inimă: soțul și soția s-au căsătorit cu 43 
de ani în urmă și au murit în aceeași zi, femeile 
însărcinate care au avut avort spontan, tinerii 
conduși la sinucidere în timpul unei perioade de 
izolare socială. Mulți asistenți medicali și-au pier-
dut colegii și prietenii din spital din cauza  
COVID-19.

Din cauza restricțiilor de vizitare la spital, asis-
tentele au dezvoltat relații mai strânse decât cele 
normale cu mulți pacienți cu COVID-19, spune 
Adamson, ceea ce a făcut ca pierderea lor să fie 
mult mai dificilă.

"Înainte de a fi intubați, ai ajuns să-i cunoști; ai 
vorbit cu ei pentru că nu aveau pe nimeni altcineva. 
De multe ori cei cu cu COVID, au murit într-ade-
văr brusc. A fost nu doar ... greu", spune Adamson, 
oprit. au fost momente când mă descompuneam. ”

După ce te-ai simțit neprotejat, persistă îngrijo-
rări profunde. Unele asistente medicale spun că s-
au simțit abandonate de administratorii spitalelor și 
incapacitatea guvernului de a le oferi protecția, și 
sprijinul public de care aveau nevoie.

Deși au fost salutați ca eroi, asistenții medicali 
din unele orașe au fost nevoiți să scrie scrisori și să 
susțină proteste cerând provizii adecvate, inclusiv 
EIP, și mulți lucrători din domeniul sănătății au 
murit fără aceasta. „Spitalele nu ne protejau”, spu-
ne Adamson. "Sper că [pandemia] expune unele 
dintre problemele reale ale sistemului de sănătate 
cu scop lucrativ."

Alții spun că este descurajant atunci când oame-
nii refuză să poarte măști sau să ia în serios pande-
mia. „Aici lucrați din greu în spital pentru a salva 
vieți, apoi ieșiți în public și vedeți oameni care nu 

iau măsuri de precauție”, spune 
Dan Lovinaria, 55 de ani, asis-
tentă medicală anestezistă certi-
ficată la sistemul de îngrijire a 
sănătății pentru veterani din 
Minneapolis. „A fost incredibil 
de frustrant.”

Asistentele spun că criza co-
ronavirusului i-a învățat cât de 
puternici ar putea fi, cum să lu-
creze împreună mai eficient și 
cum să se adapteze rapid la 
circumstanțele în schimbare. 
„Personalul nostru a învățat un 
nou nivel incredibil de lucru în 

echipă”, observă Correll-Yoder. „Acest lucru i-a 
legat într-adevăr într-un mod complet diferit.”

Pe măsură ce pandemia scade, asistenții își iau 
timpul pentru a face lucrurile pe care le-au amânat. 
Little și-a ținut nepoții pentru prima dată în opt 
luni. Sienkiewicz și soțul ei au cumpărat a doua 
casă pe care și-au dorit-o dintotdeauna. Lovinaria, 
după ce a văzut cât de greu a lovit COVID-19 
pacienții cu obezitate, hipertensiune arterială și 
alte afecțiuni subiacente, a avut mai multă grijă de 
el însuși și merge la sala de sport cinci zile pe săp-
tămână.

„Întotdeauna amânăm lucrurile și spunem„ o 
voi face altă dată ”, spune Sienkiewicz.„ [Pande-
mia] ne-a deschis ochii pentru a spune: „Nu există 
alt timp ca prezentul”.

Asistentele sunt de acord că cea mai mare gar-
nitură de argint a fost dezvoltarea rapidă a vaccinu-
rilor COVID-19 sigure și eficiente. Când primele 
doze au venit pe holul spitalului lui Little, ea spune 
că toată lumea „stătea în hol aplauzând și aplau-
dând”.

Cel mai bun mod în care publicul poate sprijini 
asistenții medicali chiar acum este să obțină unul 
dintre aceste vaccinuri, spun asistenții medicali. 
„Vă rog, mergeți și vaccinați-vă”, subliniază Cor-
rell-Yoder. „Nu vrem să facem asta din nou. Nu 
vrem să moară mai mulți oameni”.

Michelle Crouch este o 
scriitoare contribuitoare care 
a acoperit sănătatea și finanțele 
personale pentru unele dintre 
publicațiile de top ale națiunii 
pentru consumatori. Lucrarea 
ei a apărut în Reader's Digest, 
Real Simple, Prevention, The 
Washington Post și The New 
York Times.

Dragi membri grupuri Nursing Now,
În urmă cu două săptămâni, la Adunarea Mon-

dială a Sănătății, guvernele au adoptat următoarele 
Instrucțiuni strategice pentru nursing (2021-25) 
(SDNM). Aceasta este o etapă importantă și la care 
mulți dintre voi ați contribuit, fie prin dovezile 
care susțin strategia, în raportul privind starea de 
nursing din lume, fie prin contribuția la modelarea 
documentului de direcții strategice înainte de adop-
tarea acestuia.

Cu toate acestea, diferența reală va veni atunci 
când vom putea pleda și asigura implementarea 
Direcțiilor strategice în țările noastre și în diferitele 
regiuni ale Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS).

Prin urmare, ICN propune să lucrăm împreună 
ca grupuri Nursing Now, asociații naționale de 
asistenți medicali și alți susținători, pentru a face 
strategia o realitate în fiecare țară și regiunea 
OMS.

Direcțiile strategice sunt axate pe 4 domenii de 
politică: educație, locuri de muncă, leadership și 
furnizarea de servicii. Prioritățile vor fi în centrul 
politicii de asistență medicală ICN și influențează 
foarte mult munca și zgomotul cu obiectivele cam-
paniei Nursing Now și cu dorința noastră de a fo-
losi impulsul și vizibilitatea asistenței medicale 
create pentru a face îmbunătățiri tangibile.

Aceasta este o mare oportunitate pentru 
organizațiile de nursing de a consolida platformele 

deja stabilite prin Nursing Now, pentru a colabora 
îndeaproape la elaborarea planurilor lor naționale 
și regionale de nursing, deoarece țările încearcă să 
reconstruiască sistemele de sănătate post-pandemi-
ce. 

ICN așteaptă cu nerăbdare să vă susțină în 
această conlucrare și să acționeze ca un forum pen-
tru schimbul de dovezi, învățare și experiență, 
precum și ca avocat pentru a vă ajuta să vă 
amplificați vocile cu guvernele, OMS și alte agenții 
globale și mass-media în general. Susan Williams 
va continua să ne ofere un rol de coordonare pentru 
următoarele câteva luni, în timp ce ne angajăm cu 
dvs. în direcțiile strategice.

Vom fi în legătură cu dvs. în luna următoare 
despre câteva activități virtuale practice pe care le 
planificăm, dar între timp ne-ar plăcea să aflăm de 
la dvs. și partenerii dvs. din țară despre gândurile 
dvs. despre Strategia de Nursing și cum se potrivește 
cu prioritățile dumneavoastră.

Howard Catton, 
Director executiv, ICN
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Consiliul Internațional al Nurselor 
anunță numirea unui nou  
specialist principal ICN

Protejarea asistenților medicali de COVID-19 – 
prioritatea de bază: sondaj din partea 

Asociațiilor Naționale Nursing, membre ICN 
(Consiliul Internațional al Nurselor)Consiliul Internațional al Nurselor 

(ICN) a anunțat numirea Dr. Michelle 
Acorn, specialist principal ICN. Dr. Acorn 
este din Ontario, Canada, unde a deținut 
funcția de ofițer șef provincial nursing, în 
cadrul Ministerului Sănătății și îngrijirilor 
pe termen lung din 2018. În calitate de 
specialist principal ICN, Dr. Acorn va fi 
responsabilă pentru dezvoltarea asistenței 
medicale și activitatea politicii de sănătate 
și dezvoltarea strategică și elaborarea pro-
gramelor și proiectelor ICN.

„Suntem încântați să o primim pe Mi-
chelle în echipa ICN", a declarat Howard 
Catton, director executiv ICN. „Michelle 
aduce o profunzime mare de cunoștințe și 
experiență în furnizarea de expertiză stra-
tegică în domeniul asistenței medicale la 
nivel național și așteptăm cu nerăbdare să 
lucrăm cu ea pentru a avansa activitatea 
ICN în politica de asistență medicală.

Dr. Acorn a spus: „Sunt privilegiat să 
mă alătur ICN-ului cu reputație și impact. 
Această oportunitate oportună de a con-
duce progresul și sprijinul pentru profesia 
de asistent medical din întreaga lume este 
primordială. Integrarea expertizei în ma-
terie de asistență medicală, a conducerii și 
a luării deciziilor care se aliniază 
priorităților noastre globale de sănătate 
este esențială.”

Dr. Acorn și-a completat doctoratul ca asistent 
medical practicant / nursing și este licențiată atât în 
asistență medicală primară, cât și în asistență me-
dicală pentru adulți. Deține certificări naționale de 
asistență medicală în urgență și gerontologie și o 
certificare internațională în calitate de asistent me-
dical global. Experiența ei clinică diversă include 
practicarea în situații de urgență, ca spitalist, GAIN 
(rețele de evaluare și intervenție geriatrică) inova-
toare și pionierat în impactul furnizorului cel mai 
responsabil (MRP) al unui model de îngrijire spita-
licească și asistență medicală primară condus de 
asistent medical în corecții.

Dr. Acorn a trecut la conducerea executivă, 
modernizând rolul de ofițer șef provincial de 

asistență medicală din Ontario, Canada, pentru a 
oferi expertiză în asistență medicală strategică în 
calitate de consilier tehnic și clinic. Ea a co-prezi-
dat echipa națională principală de asistență pentru 
asistenți medicali naționali și a acționat în calitate 
de delegat canadian. Bursa și traducerea 
cunoștințelor sale se află în manuale, articole revi-
zuite de colegi, seturi de instrumente informate cu 
dovezi și inițiați pentru îmbunătățirea calității. 
Este recunoscută pentru leadership, mentorat, pre-
cept și învățătură.

Dr. Acorn a fost angajat ca membru inițial al 
Academiei Canadiene de Nursing (FCAN). Este, 
de asemenea, un membru internațional inaugural al 
postului de doctorat al Fundației Miller, asistent șef 
executiv la Academia de Leadership Nursing Shau-
ghnessy de la Universitatea Case Western.

Metodologie
Din martie 2020, ICN este în legătură directă cu 

Asociațiilor Naționale Nursing din țările cele mai 
mult afectate și a colectat date despre infecțiile și 
decesele lucrătorilor medicali. Aceste date au fost 
aplicate cu alte surse pentru a avea imaginea de 
ansamblu privind numărul concret de infecții. Pen-
tru a completa această lucrare, ICN a întreprins un 
sondaj online implicând 52 de asociații din 50 de 
țări cu număr mare de cazuri COVID-19.

Sondajul de 20 de întrebări a abordat diferite 
probleme legate de activitatea asistenților medicali 
și altor lucrători medicali în timpul pandemiei CO-
VID-19, inclusiv numărul de infecții și decese, 
furnizarea echipamentelor de protecție personale, 
instruirea în prevenirea și controlul infecțiilor, 
violența împotriva forței de muncă din domeniul 
sănătății și susținerea psihologică oferită asistenților 

medicali. Sondajul a fost deschis în perioada 30 
iulie - 14 august 2020. Au fost primite 33 de răs-
punsuri complete din 32 de țări cu o rată de răspuns 
de 63,4%. Un răspuns a fost primit din fiecare din-
tre cele 33 Asociații Naționale Nursing, inclusiv 11 
de pe continentul American (2 din Mexic), 9 din 
Europa, 4 din regiunea Oceanului Pacific de Vest, 
4 din Africa, 4 din Asia de Sud-Est și 1 din Regiu-
nea Mediteraneană de Est. Nu toți respondenții au 
răspuns la toate întrebările.

În acest raport, ICN a colectat, de asemenea, 
date referitoare la infecțiile și decesele lucrătorilor 
medicali din surse guvernamentale (de exemplu 
rapoarte și documente naționale și regionale din 
cadrul Agențiilor Naționale de Sănătate Publică și 
Ministere ale Sănătății), rapoarte media credibile, 
web site-uri neguvernamentale și articole academi-
ce. Definiția de „lucrător medical” variază și nu 

La 12 aprilie 2020, Consiliul Internațional al 
Nurselor (ICN) a raportat că mai mult de 100 de 
asistenți medicali au decedat din cauza COVID-
19. O actualizare ICN din 6 mai a arătat că 90.000 
lucrători din domeniul sănătății au fost infectați și 
au murit peste 260 de asistenți medicali. În data 
de 3 iunie, numărul deceselor printre asistenți 
medicali a crescut la peste 600. ICN a conlucrat 
intens cu membrii Asociațiilor Naționale Nursing 
de la începutul izbucnirii virusului în China. 
Asistenții medicali și alți lucrători medicali sunt 
în prima linie în cadrul asistenței medicale și sunt 
afectați în acest moment în mod disproporționat. 
ICN a solicitat medii de lucru sigure, protecția 
forței de muncă și o colectare standardizată de 
date cu privire la infecțiile și decesele lucrătorilor 
medicali de la începutul pandemiei. Cu toate 
acestea, nu există încă nici o evidență sistematică 
globală a numărului de asistenți medicali și alți 
lucrători care s-au contractat sau au murit de boa-
lă. La momentul colectării de ICN a răspunsurilor 
la acest sondaj (14 august 2020) mai mult de 20,7 
milioane de persoane s-au infectat cu COVID-19, 
rezultând cu 750.000 de decese în întreaga lume.
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este standardizată între țări. În acest raport, se refe-
ră „lucrător medical” pentru toți angajații care lu-
crează în orice unitate de asistență medicală, cu-
prinzând, dar fără a se limita la asistenți medicali, 
moașe, medici, personal paramedical, personal de 
spital și lucrătorii din domeniul sănătății comunita-
re. Definiția include asistenți medicali care lucrea-
ză atât în sectoare private cât și publice.

Constatări cheie

1. În medie, 10% din toate cazurile confirmate 
de infecții cu COVID-19 sunt printre lucrători 
medicali, cu un interval de la 1% la 32%.

Începând cu 14 august 2020, au fost raportate 
572.478 cazuri de infectare cu COVID-19 printre 
lucrătorii medicali conform bazei de date ICN din 
32 de țări, cu o medie de 10% din totalul infecțiilor 
COVID-19. Dacă proporția s-ar repeta la nivel 
global, cele 20,7 milioane cazuri confimate de CO-
VID-19 la nivel mondial ar fi un număr de lucrători 
medicali infectați de peste două milioane. Datele 
privind infecția și decesele printre lucrători medi-
cali nu sunt înregistrate sistematic în multe țări. 
Datele și rapoartele publicate de multe ori nu inclu-
deau detalii cu privire la grupa de vârstă a cazuri-
lor, etnie și nici

condițiile clinice subiacente și împrejurări (co-
munitate sau spital) de unde lucrătorul medical a 
contractat virusul. Este, de asemenea, o provocare 
de a afla date despre infecțiile și decesele lucrăto-
rilor medicali pe specialitate. În țările cu mecanis-
me corespunzătoare de raportare, datele arată că 
asistenții medicali au fost grupul cel mai mult afec-
tat din rândul lucrătorilor din domeniul sănătății. În 
Mexic, asistenții medicali corespund cu 42% din 
lucrători medicali confimați: cel mai mare procent 
de infecție conform bazei de date.

2. Peste 1.000 de asistenți medicali au murit 
din cauza COVID-19 în 44 de țări.

Începând cu 14 august, numărul cumulat de de-
cese raportate de COVID-19 printre asistenți medi-
cali în 44 de țări este 1097. Deoarece baza de date 
acoperă doar 44 de țări member ICN, considerăm că 
numărul dat subestimează situația reală din sistemul 
de sănătate. Conform Asociației Naționale Nursing 
din Brazilia, începând cu 11 august 2020, s-au înre-
gistrat 351 decese legate de COVID-19 în rândul 
asistenților medicali din Brazilia, ceea ce contribuie 
la cel mai mare număr de decese printre asistenți 
medicali în baza de date ICN. Cel mai recent raport 
al Ministerului Sănătății din Mexic a declarat că 212 

decese din rândul lucrătorilor medicali revin 
asistenților medicali, reprezentând 16,8% din totalul 
deceselor cauzate de COVID-19. La momentul re-
dactării acestui raport, a fost emisă o nouă analiză 
de către Amnesty International, afirmând că cel 
puțin 7.000 de lucrători medicali au murit din cauza 
infecției COVID-19 la nivel global.

3. Doar 48% (16 din 33) din Asociațiile 
Naționale Nursing constatează COVID-19 ca 
boală profesională pentru lucrători medicali.

Unele guverne au recunoscut COVID-19 ca fi-
ind o boală profesională de la începutul pandemiei. 
Accesul lucrătorilor medicali la drepturi și 
compensații din cauza COVID-19 sunt strâns lega-
te de faptul dacă virusul este clasificat ca boală 
profesională. 77% din țările care recunosc CO-
VID-19 ca boală profesională oferă despăgubiri 
personalului medical care a contractat boala la lo-
cul de muncă.

4. Aproximativ 45% (14 din 31) din Asociațiile 
Naționale Nursing declară că compensarea es-
te disponibilă de la guvern pentru lucrătorii 
medicali infectați cu COVID-19 în urma expu-
nerii la locul de muncă.

Printre acele țări care oferă dreptul la despăgu-
bire, eligibilitatea compensației variază foarte mult 
în funcție de țară. Câteva Asociații Naționale Nur-
sing afirmă că compensația onorează doar asistenții 
medicali care au murit din cauza COVID-19. Uniii 
indică că lucrătorii medicali pot fi compensați în 
funcție de gravitatea consecințelor asupra sănătății 
după etapa acută a infecției COVID-19. De exem-
plu, în Taiwan, orice persoană rănită, bolnavă, cu 
dizabilități fizice sau psihice sau care moare din 
cauza efectuării măsurilor de control împotriva 
COVID-19 este eligibilă pentru compensare, cu 
maximum 333. 333 dolari. Compensația este ade-
sea o plată unică. Pe de altă parte, unele țări oferă 
remunerare regulată pentru lucrătorii medicali care 

îngrijesc persoanele infectate cu COVID-19. Ris-
cul suplimentar ocupațional și creșterea cererii și a 
presiunii în muncă au dus la discuții aprinse pri-
vind privind nivelul salarial și a remunerării în 
unele țări. În Zimbabwe, asistenții medicali au în-
ceput greva privind condițiile de muncă și salarii în 
timpul pandemiei COVID-19.

5. Peste 70% (24 din 33) din Asociațiile 
Naționale Nursing au primit rapoarte de cazuri 
de violență sau discriminare împotriva lucrăto-
rilor din domeniul sănătății fiind în prima linie 
din cauza COVID-19.

Incidentele raportate includ discriminare, agre-
siune verbală, agresiuni fizice și traume psihologi-
ce. Unele Asociații Naționale Nursing raportează 
că asistenților medicali li s-a refuzat locuințe închi-
riate sau au fost alungați în stradă. Represaliile în 
cadrul comunităților au fost raportate pe baza dez-
informării privind capacitatea lucrătorilor medicali 
de a răspândi virusul. În special, a fost raportat un 
număr crescut de atacuri împotriva asistenților me-
dicali în Mexic; de exemplu, un asistent medical a 
fost stropit cu înălbitor pe stradă, casele și mașinile 
lucrătorilor medicali au fost arse, iar unii chiar și 
atacați fizic. Potrivit unui sondaj recent efectuat de 
Organizația Moașelor și Nurselor din Irlanda, unii 
respondenți au declarat că au întâmpinat probleme 
de îngrijire a copiilor datorită muncii sale ca asis-
tent medical sau moașă.

6. 60% (20 din 33) din Asociațiile Naționale 
Nursing au primit rapoarte ocazionale sau sis-
tematice privind trauma psihologică printre 
asistenți medicali ca răspuns la COVID-19.

Sindromul arderii profesioinale, anxietatea, de-
presia și frica de stigmatizare și discriminare sunt 
problemele comune de sănătate mintală raportate 
de către Asociațiile Naționale Nursing. Au fost pri-
mite rapoarte din partea Asociației Naționale Nur-
sing din Italia despre impactul grav asupra sănătății 
mintale de la începutul pandemiei în Italia.

7. 76% (25 din 33) din Asociațiile Naționale Nur-
sing raportează disponibilitatea susținerii psi-
hologice pentru asistenți medicali din țara sa.

A fost raportat sprijin psihologic pentru asistenții 
medicali la mai multe niveluri, cum ar fi accesul

la servicii de consiliere și mecanisme pentru a 
forma reziliența în echipe. În unele țări, guvernele 
preiau conducerea în furnizarea serviciilor de 
asistență medicală mentală și consiliere, precum 
asistență medical 24/7 și programe de suport împo-

triva stresului, în timp ce în alte țări, resursele de 
sănătate mintală sunt în principal disponibile la nivel 
de spital. 24% din Asociațiile Naționale Nursing nu 
raportează nici un serviciu de sprijin psihologic (n = 
4) sau nu erau siguri (n = 5) cu privire la sprijinul 
psihologic disponibil pentru asistenți medicali.

8. 45% (15 din 33) din Asociațiile Naționale 
Nursing indică lipsuri moderate până la severe 
de echipament individual de protecție în 
unitățile de îngrijire pe termen lung.

Rezultatele arată că s-ar putea îmbunătăți furni-
zarea unui echipament adecvat în spitale, însă este 
încă o problemă serioasă în unele țări pentru 
unitățile de îngrijire pe termen lung. Țările care 
raportează lipsă acută de echipament în unitățile de 
îngrijire pe termen lung includ Canada, Chile, Ita-
lia, Brazilia, Filipine și SUA. Aproximativ o treime 
(33%) din Asociațiile Naționale Nursing raportea-
ză lipsuri moderate până la severe de echipament 
în unitățile medicale primare și comunitare.

9. 80% (24 din 30) din Asociațiile Naționale 
Nursing afirmă disponibilitatea ghidurilor și 
recomandărilor privind testarea lucrătorilor 
medicali la COVID-19.

În general, testarea COVID-19 este disponibilă 
pentru lucrători medicali simptomatici și pentru cei 
care au fost expuși sau au avut un contact strâns cu 
cazuri COVID-19. Cu toate acestea, în majoritatea 
țărilor, testarea de rutină a forței de muncă din do-
meniul sănătății nu este implementată. Pentru a 
preveni infecția nosocomială cu COVID-19, ICN 
pledează pentru prioritizarea testării COVID-19 
pentru toți asistenții medicali și alt personal medical 
conform recomandărilor în vigoare din fiecare țară.

10. Doar 56% (18 din 32) din Asociațiile 
Naționale Nursing declară că în ultimele șase 
luni au fost organizate ateliere de curs pentru 
lucrători medicali privind prevenirea și contro-
lul infecției și utilizarea echipamentului pentru 
transportul aerian în cazul infecțiilor transmise.

Toate Asociațiile Naționale Nursing responden-
te (n = 32) au declarat că asistenții medicali au 
primit instruire sau curs de reîmprospătare a 
cunoștințelor privind utilizarea echipamentului 
pentru transportul aerian, însă, jumătate au indicat 
că instruirea a fost oferită cu mai mult de șase luni 
înainte de începerea pandemiei. Rezultatele arată 
că există o necesitate urgentă de consolidare a 
acestor cursuri de instruire și perfecționare pentru 
toți asistenții medicali.
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Leadership din partea Asociațiilor 
Naționale Nursing și împărtășirea 
bunelor practice

În Taiwan, sunt implementate măsuri privind 
consolidarea rezilienței în spitale - asistenți medi-
cali care au avut grijă de cazurile suspectate sau 
confimate de COVID-19 pot lua un concediu supli-
mentar de trei zile și respectiv 14 zile. Asociația 
Națională Nursing din Taiwan a publicat o carte în 
august 2020, intitulată Asistenți medicali extraor-
dinari în prima linie de luptă cu COVID: 
experiențele și relatările noastre, scopul fiind 
ușurarea stresului emoțional în această bătălie. 
Asociația Națională Nursing din Taiwan a lucrat, 
de asemenea, cu mai multe spitale pentru a produ-
ce spoturi video pentru a împărtăși rolurile și 
contribuțiile vitale ale asistenților medicali în com-
baterea COVID-19. În spoturi, asistenții medicali 
își împărtășesc sentimentele, dificultățile și modu-
rile sale de a se confrunta cu greutățile zilnice 
profesionale.

În Germania, Asociația Bundesverband are o 
cooperare cu Camera Federală a Psihoterapeuților 
din Germania cu scopul de a oferi servicii medica-
le telefonice gratuite lucrătorilor medicali.

În Japonia, Asociația Națională Nursing a stabi-
lit servicii de consultare asistenților medicali care 
s-au confruntat cu suferință mentală. De asemenea, 
au organizat seminarii web și a oferit asistență psi-
hologică asistenților medicali de primă linie pe 
rețele de socializare.

În Portugalia, a fost creat un serviciu gratuit, 
Linia de asistență pentru sănătatea mintală 
asistenților medicali de prima linie. Această linie 

este disponibilă în timpul pandemiei COVID-19 și 
funcționează în zile lucrătoare între orele 9:00 și 
18:00. La acest serviciu sunt implicați asistenți 
medicali specializați în psihiatrie unde este evalu-
at, planificat și implementat intervențiile niveluri-
lor psihoterapeutice, socioterapeutice psihosocia-
le.

În SUA, Asociația Națională Nursing a organi-
zat un webinar COVID-19 privind transmisia 
infecției și utilizarea corectă a echipamentului me-
dical pentru protecția personală. Pe pagina web a 
Asociației, sunt furnizate informații privind îmbră-
carea și dezbrăcarea corectă a echipamentului me-
dical. 

Mai multe organizații profesionale au creat o 
inițiativă privind susținerea pe termen scurt și pe 
termen lung a resurselor de sănătate mintală, bu-
năstare și rezistență. Acest program include mai 
multe platforme virtuale pentru asistență medicală 
24/7.

În Irlanda, Organizația Moașelor și Nurselor, au 
organizat seminarii web pentru a împărtăși cele 
mai bune practici în îngrijirea persoanelor în vârstă 
și pentru a reflecta efectul infecției COVID-19 
asupra sănătății asistenților medicali pentru diferite 
comunități etnice (afro-american, asiatic și minori-
tar). Ei au chestionat, de asemenea, membrii pentru 
a-și evalua nevoile de sprijin psihologic, au 
împărtășit cele mai bune practici privind utilizarea 
echipamentului, au organizat seminare privind 
siguranța prevenirii și controlului infecțiilor și a 
oferit un program gratuity de servicii de consiliere 
telefonică pentru toți membrii săi, precum și vide-
oclipuri online și materiale informaționale privind 
sănătatea mintală și bunăstare.

Galina Pleșca, asistent medical la CS Strășeni: 
„Dacă salariile ar fi suficiente, în medicină nu ar 
mai fi corupție. Aș fi ipocrită, dacă aș spune că ne 
ajung.” Se caracterizează ca fiind o fire vulcanică. 
Colegii au poreclit-o femeia cu temperament sau 
omul fără frică. Asta pentru că Galina Pleșca, asis-
tenta medicală la Centrul de Sănătate din Strășeni 
este oricând gata să se implice să ajute pacienții, să 
le dea sfaturi, să le spună o vorbă bună, sa facă 
multe lucruri ca ei să se simtă bine.

În pandemie a fost, practic, singura care a vrut 
să meargă pe teren să preleve teste la Covid. A fă-
cut asta pe frig, pe ploaie, pe vânt ori arșiță. Nimic 
nu a oprit-o să colinde satele din Strășeni împreună 
cu echipa mobilă.

Galina Pleșca a îmbrăcat halatul alb în anul 
1991 ca studentă al Colegiului republican de medi-
cină, iar din 1994 ca asistentă medicală la Spitalul 
Clinic Republican. „Cum am terminat colegiul de 
medicină, am făcut practica de stat la SCR, în 
secția de chirurgie generală, acolo am făcut medi-
cină ca la carte. Nu am dormit nopți, am făcut 
gărzi, am picurat sânge, plasmă, mulți pacienți di-
ficili. Acolo am realizat toate manoperele învățate 
la colegiu. În sala de operații mi-a plăcut foarte 
mult. M-am întors la Spitalul Raional Strășeni și 
m-am angajat asistentă de proceduri, în secția tera-
pie prin anii 96-97. Turele la Chișinău erau proble-
matice, de asta m-am întors aici. Nu voiam să merg 
să lucrez în medicina primară. Am vrut să fac 
injecții, dar viața are surprizele ei”, ne povestește 
Galina.

Galina crede că pasiunea ei pentru medicină, la 
fel și în cazul fratelui și a surorii sale vine de la 
bunicul lor, care pe timpuri, lecuia oamenii din sat, 

practicând medicina tradițională. „În școală eram 
foarte mult pasionată de sport. Aș fi acceptat măcar 
și profesor de educație fizică să fiu. După clasa a 
9-a, fiind eminentă, am intrat la Colegiul Republi-
can de medicină din Chișinău. Am fost înmatricu-
lată fără să susțin vreun examen. Fratele, care făcea 
medicină și sora farmacie, veneau acasă și noi la 
masă discutam despre medicină și cred că de asta 
m-am hotărât să fac medicină. Câteodată mă gân-
desc că nouă ni se trage de la bunelul, care era din 
sat și lecuia lumea cu ierburi. Să vă spun că nu 
mi-a plăcut medicina, nu pot să zic. Am făcut și 
studii în psihologice și pedagogie. Nu că aveam 
nevoie de această facultate, dar am vrut să studiez 
mai mult. Dorința mea a fost să termin Universita-
tea de Medicină, dar au fost niște circumstanțe. În 
viață nu doar doctor trebuie să fii. Pot să spun că 
din funcția de asistent medical mă implic mai 
mult”, mărturisește Galina, care a gustat și din dru-
mul străinătății.

Ajunsă la Strășeni în anii 1998, Galina își 
amintește că a trăit vremuri grele. Salariile se 
rețineau, ea era foarte tânără, soțul-profesor de ar-
te, nu reușeau să scoată în capăt casa abia ridicată. 
Așa că amândoi și-au făcut bagajele și au mers în 
Israel, cu gândul că peste un an se vor întoarce. 
Totul a durat însă mai mult.

„Și acum plâng. Între mine și copil a fost o rup-
tură, care nu o umpli cu nimic. Și ea a suferit. Nu 
că i-ar fi lipsit ceva, dar golul acesta pe care îl fă-
cuse depărtarea, pentru că o mamă este o mamă, iar 
copilul stă cu gândul că tu te vei întoarce. Este un 
moment când trebuie să zici până aici și atunci ne-
am și întors în Moldova cu soțul. Dacă e să compar 

Adevărul crud

18 19



situația de atunci și acum, parcă trăim în altă epo-
că. Atunci nu se dădeau salariile cu lunile, era frig 
prin cabinete, era greu...”

A revenit, pentru că în cei trei ani cât a lipsit s-a 
tot gândit la halatul alb agățat în cui. Deși nu își 
dorea medicină de familie, soarta a dus-o acolo, 
unde se aștepta mai puțin. Așa din anul 2002 este 
mâna dreaptă a medicului de familie, având pe 
sector 1.800 de oameni.

„În medicina de familie lucrez chiar pe sectorul 
unde locuiesc, am 1.800 de pacienți. Eu sunt hole-
rică și vulcanică. Unii pacienții acceptă felul meu 
de a fi, alții - nu. Dar deja mă cunosc. Poate eu și 
vorbesc mult, dar în suflet încerc să îi ajut pe toți. 
Deseori sunt mediator. Activitatea zilnică m-a și 
dus la facultatea de psihologie. Voiam să fac psiho-
logia familiei, nu pentru a mă face psiholog. Am 
vrut să aplic cunoștințele pe pacienți. Sunt niște 
lucruri mărunte, medicina primară mult constă în 
comunicare, în atitudinea față de pacient, empatia. 
Noi avem nevoie de niște lucruri, care nu sunt le-
gate numai de prescrierea unor pastile. Vin pacienți 
care vor doar să discute cu noi. Pentru ei, noi, 
totuși, suntem oameni care punem prioritate pe 
sănătate. Ei vin la noi ca la o autoritate. Asta încu-
rajează”, povestește Galina.

Curajul a făcut-o ca acum un an, împreună cu 
echipa formată din doi asistenți medicali și un me-
dic de familie să meargă în cele mai îndepărtate 
localități ale raionului Strășeni, pentru a preleva 

teste la Covid-19. Uneori, echipa sa era singura 
care vedea cu adevărat cum se simte un pacient. 
Așa a lucrat 7 luni, timp în care nu a mers acasă, ci 
a trebuit să se cazeze la Școala internat de la 
Strășeni.

„Eu ca Jana D’arc, dacă alți lucrători au fost 
mai rezervați, atunci eu am mers cu echipa mobilă 
ca să recoltăm teste la Covid. Am avut primii 
pacienți chiar la mine pe sector. La 7:00 eram deja 
aici. Cum am făcut echipa mobilă, nouă ni s-a dat 
o cameră de locuit la școala internat, pentru toți 
lucrătorii implicați în Covid și cei de la spitalul 
raional. Cu familia ne auzeam doar la telefon, fete-
le deja știu să se descurce singure. Am respectat 
totul foarte strict. Mergeam în fiecare zi cu echipa 
mobilă prin tot raionul. Aveam câte 60 de pacienți 
pe zi. Testam și până la ora 15.00, dacă aveam 
pacienți. Uneori testul arăta pozitiv și după o lună. 
Ne-a fost greu prin sate, glod, ploi, noi îmbrăcați ca 
niște cosmonauți, trebuia să ne dezbrăcăm, să ne 
îmbrăcăm. Eu nu am putut să refuz să merg. Întot-
deauna când este ceva de făcut, mă implic, merg, 
vreau să fac. Am fost remunerată pentru asta cu 0,5 
adaos la salariu”.

Din toamnă Galina prelevă probe la Centrul de 
Sănătate Strășeni. Face acest lucru în fiecare zi de 
la ora 8:00 la 10:00, iar acolo unde pacienții nu pot 
ajunge la Centru, merge și acasă. „Acum pacienții 
vin singuri aici. Avem o sală specială, ne îmbrăcăm 
și prelevăm proba. La început noi toți eram panicați, 

stresați. Ne-a fost greu, pentru că am fost nevoiți să 
facem medicină de familie prin telefon, iar prin 
telefon nu poți măsura pulsoximetria unui pacient. 
Uneori, noi echipa mobila, eram unicii care vedeau 
starea pacientului acasă și nu doar testul făceam, 
dar și îi măsuram tensiunea, saturația cu oxigen, 
aveam medicul cu noi și asta însemna mult. Sunt 
mulți bătrâni singuri care nu au idee de medicină. 
Chiar și la centru de sănătate colectând probe, mi-a 
venit un nene care avea dispnee, el era vizibil om 
de internare și am sunat 112. Eu nu pot lăsa așa 
pacientul”.

Aurelia Busuioc și cea cu care împarte cabine-
tul de muncă Galina spune despre aceasta că este 
o fire deschisă și se ajută reciproc. „Lucrez cu 
Galina din 2008, ea venise după concediul de ma-
ternitate. Ne înțelegem bine. Eu sunt mai închisă, 
ea este mai extrovertă, fiecare are pacienții săi, ne 
sfătuim și ne ajutăm acolo unde este nevoie”, 
mărturisește Aurelia.

Lângă cabinetul lor este cabinetul medicului de 
familie, Angela Cazacu. Doctorița spune că Galina, 
pe bună dreptate, este mâna ei dreaptă. 

„Cu Galina lucrăm de mulți ani și chiar este 
mâna mea dreaptă. Este o asistentă medicală foarte 
curajoasă, mai ales în contextul Covid, nemaivor-
bind că este deșteaptă, sârguincioasă, foarte și 
foarte corectă. A făcut și face parte din echipa mo-
bilă care prelevă teste Covid, ea face și lucru de 
sector obișnuit. Tot timpul a dat dovadă de respon-
sabilitate, am încredere în ea, își cunoaște meseria 
și vrea să știe tot mai multe lucruri. Este foarte ușor 
să lucrezi cu ea”, povestește medicul.

„Pe doamna Pleșca o cunosc din 2018, de când 
am venit aici să lucrez. Este un om cu un suflet 
mare, pune accent pe profesionalism. Indiferent de 
situație, oricât de gravă ar fi, Dumneaei e asemeni 
asistentelor medicale despre care am auzit noi că 
au fost în timpul războiului – e fără frică”, povestește 
și Vasile Bahnaru, director CS Strășeni.

Ce lecții i-a oferit pandemia... „Nu există fami-
lie în care să nu fi fost vreun caz de Covid. Oame-
nii au înțeles că există un pericol mare. Dar și 
restricțiile au fost dure și lumea a învățat. Pande-
mia ne-a arătat și o față frumoasă și una urâtă. 
Oamenii s-au schimbat. Personal mi-am redus și 
din lista de prieteni. Foarte mulți, pe care îi consi-
deram cu un anumit mod de gândire și-au arătat 
adevărata față. Am crezut că pandemia ne va uni, 
ne va face mai omenoși, toleranți, dar totuși, lumea 
și-a scos masca”, mărturisește Galina.

Spune că cel mai greu în munca de asistent me-
dical în medicina de familie este să educi pacien-
tul. Este o muncă foarte migăloasă. „În alte țări, și 
acum vorbesc de Finlanda, unde am fost la un trai-
ning împreună cu alte asistente medicale din țară, 
pacienții vin cu doi ani înainte ca să se îmbolnă-
vească, pe când la noi vin când deja nu se mai 
poate face nimic, după doi ani de când s-a îmbol-
năvit. Noi îi spunem lui moș Vasile să ducă un mod 
de viață sănătos, dar nu știm că el are în casă doar 
cartofi. El are diabet zaharat și tu îi spui că trebuie 

20 21



să mănânce proteine, pe care el 
nu le are, efectiv nici posibilitate 
nu are să le cumpere. Sunt niște 
lucruri la care trebuie să muncim 
de mici și la ele trebuie să mun-
cească statul și oamenii deopo-
trivă. Noi avem școala pacientu-
lui cu diabet zaharat, școala gra-
videlor, cu acestea este mai ușor 
să lucrăm, pentru că învățându-
le cum să mănânce corect, ele 
vor arăta asta și copiilor. Cu cei 
maturi este mai greu. Ei deja au 
obiceiuri greu de schimbat. 
Avem foarte mult de muncit cu 
pacienții”, spune Galina Pleșca.

Așteptări...„Acum să spun că 
nu mă aranjează ceva, nu pot să 
spun, pentru că eu compar cu anii 2000 când era 
tare greu. Avem acces la informație, avem unde 

munci, trebuie să lucrăm la 
capitolul educația pacientului. 
Uneori, în medicină nu este 
nevoie numai de tratament me-
dicamentos, medicul de fami-
lie a devenit un medic de su-
flet, un psiholog. Aș fi ipocrită, 
dacă aș spune că ne ajunge sa-
lariul, dar acum în pandemie ni 
s-au ridicat salariile. Dacă sa-
lariile vor fi suficiente, în me-
dicină nu va fi corupție”.

Galina Pleșca spune că se 
simte împlinită și își dorește 
sănătate ei și pacienților ei. Se 
mândrește cu cele două fiice, 
mai ales că una a ales medici-
na, fiind rezidentă în anul II la 

medicina de familie, iar mezina – Daniela a mers 
pe urmele tatălui și s-a făcut artistă.

”Nu există nimic mai scump decât SĂNĂTA-
TEA. A fi asistent medical înseamnă capacitatea 
de a le inspira oamenilor încredere în sistemul 
medical și în scopul acestuia a îmbunătăți calita-
tea vieții. Profesia de asistent medical face parte 
din categoria celor mai nobile meserii. Această 
profesie înseamnă muncă în echipă, curaj, dărui-
re, responsabilitate, disciplină, dar și abilitatea de 
a asculta pacienții cu răbdare și înțelegere. 

Să fii asistent medical este o bucurie de a fi 
util în procesul de însănătoșire al unei persoane 
aflate în suferință. Aprecierea față de halatul alb 
mi-a fost inspirată încă de mic copil, de către tatăl 
meu, care având probleme de sănătate m-a ajutat 
să înțeleg cât de important este să îi ajuți pe cei 
bolnavi. Astfel, am decis să urmez o carieră de 
asistent medical. După absolvirea Colegiului de 
medicină din Chișinău am fost repartizată să ac-
tivez la Spitalul Clinic Republican, Secția Chirur-
gie gastrică, acum – Chirurgie Viscerală, abdomi-
nală și endocrină, unde activez până în prezent. 

De atunci și până la moment am avut norocul 
de a întâlni specialiști remarcabili, oameni cu 
suflet mare, care m-au îndrumat spre a fi un pro-
fesionist cât mai util societății. Odată cu trecerea 
anilor am îndrăgit această profesie din ce în ce 
mai mult. Am realizat faptul, că pacienții au ne-
voie pe lângă medicamente, investigații și de o 
persoană capabilă, cu suflet cald și blând, care să 

le ofere speranță și încredere. Doar așa poți deve-
ni un specialist împlinit, știind că ai reușit să ajuți 
un pacient, iar dacă îți place ceea ce faci, poți să 
îți realizezi visele și să devii cel mai bun în me-
seria ta.

Anii au zburat foarte repede, fiind mereu ală-
turi de familie și colegi, cu care am împărtășit 
bucurii, evenimente frumoase, dar și eșecuri și 
suferințe. Munca noastră ne oferă un scop nobil 
și desigur, împlinire sufletească, deoarece viața 
este cel mai frumos, cel mai mare dar lăsat de 
Dumnezeu pe pământ, iar sănătatea oferă valoare 
vieții. 

Articol scris de Veronica TULGARA,  
As.medicală superioară,  

Secția Chirurgia VAE, 
IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”

Ce înseamnă să fii asistent medical?

Un tânăr de vreo 20 de ani se plimbă ca un leu în 
cușcă în izolatorul de detenție provizorie din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Orhei. A fost reținut pentru 
72 de ore fiind suspectat de furt. E stresat și din ca-
uza asta nu-și găsește locul. Brusc, ușa de la celulă 
se deschide, iar în prag apare o femeie blândă ca o 
bunică, cu părul vopsit în roșu și ochelari pe nas. O 
cheamă Lidia Ursu și e felceră de șase ani în cadrul 
acestui izolator.

– Cum te simți? îl scanează cu privirea Lidia 
zâmbind cald.

– Bine, mulțumesc! îi răspunde băiatul a cărui 
barbă ajunge pe piept.

– Am venit să-ți măsor febra și să mă asigur că 
totul e bine, îl atenționează femeia.

– Nu am nimic. Totul e O.K., o liniștește el 
frământându-și mâinile în buzunarul pantalonilor 
sport.

După ce i-a măsurat febra, felcera părăsește celu-
la și se retrage la punctul medical, care este la două 
celule distanță de a tânărului de 20 de ani. Biroul 
medical e micuț și curat, dotat la intrare pe de-o par-
te cu pat pentru consultații, care e acoperit cu o pătu-
ră albastră, pe de altă parte cu lavoar unde să-ți speli 
mâinile și un dulap pentru medicamente. La capătul 
patului se află masa de lucru pe care stau frumos 
ordonate diferite registre de evidență. Vizavi de masa 
felcerei se află o ușă cu fereastră din sticlă care dă în 
sala de proceduri. „Aici le facem anumite proceduri, 
putem și perfuzii să administrăm, de exemplu”, ex-
plică Lidia arătând cu mâna spre un stativ.

Apoi se așază la masă ca să completeze în regis-
tre, fapt care îi fură timp prețios din munca sa. „Cu 
registrele astea îmi iese ghebul”, râde copios și se 
apleacă peste hârțoage. De pe pervazul ferestrei cu-
gratii o privește blajin chipul Maicii Domnului, 
pictat pe două icoane.

Își iubește nespus munca. De mică a știut că 
atunci când va fi mare, va deveni medic. La școală 
s-a înscris în echipa medicală „Sandrujina”. Avea 
legată pe braț o banderolă croșetată cu cruce roșie și 
„mergeam prin sate, aveam grijă de oameni. Puneam 
bandaje, aplicam pansamente, sterilizam instrumen-
te”, își aduce aminte felcera.

Așa că la finalul claselor gimnaziale, Lidia a luat 
autobuzul din satul să natal Bulăiești și s-a dus sin-
gură la Orhei să depună actele la Colegiul de Medi-
cină. „Ai mei nu au știut nimic. La finalul verii a 
venit poștașul și-i înmânează mamei un plic sigilat, 
cu înștiințarea că voi fi studentă. Toți am rămas 
șocați. Nu credeam că am să intru, deoarece eram 14 

pe un loc. În răspuns scria că trebuie două halate, 
două bonete și data când se încep lecțiile”, povestește 
și acum entuziasmată femeia. 

A terminat cu brio Colegiul de Medicină, ar fi 
vrut să meargă mai departe, la universitate, dar „nu 
au avut ai mei bani ca să mă susțină. Mie îmi place 
tare profesia asta. Nu mă temeam de nimic”.

A muncit în instituții medicale în care chiar era 
nevoie de caracterul ei puternic și curajos. A activat 
mulți ani la Spitalul de Psihiatrie din Chișinău, apoi 
a lucrat peste 20 de ani cu bolnavii de tuberculoză. 
„După ce mi-a fost scoasă glanda tiroidă, am înțeles 
că nu mai pot să alerg pe coridoarele spitalelor. Une-
le dintre ele au și 82 de metri lungime, iar eu deja nu 
mai pot. Nu am putere. Ce să fac? Să stau acasă? 
Gânduri multe. Cu aproape șapte ani în urmă, o cole-
gă m-a întrebat dacă nu vreau să lucrez în izolator”, 
replică Lidia Ursu, care e pensionară de câțiva ani.

Nici nu știa că exista în Orhei, la Inspectoratul de 
Poliție, un izolator de detenție provizorie. Munca 
recunoaște că nu e deloc ușoară. „Responsabilitatea 
e mare pentru că eu am grijă nu doar să administrez 
medicamentele, dar și ce anume să-i dau. Dacă nu 
fac bine, pot ajunge în fața procurorului. Lucru e 
interesant, dar periculos. Plus că și te mai numesc cu 
vorbe urâte, iar tu trebuie să taci și să nu zici nimic”, 
răspunde îngândurată femeia. 

„La momentul intrării în izolator, orice persoană 
reținută urmează să fie supusă imediat examenului 
medical ca să asigurăm garanția dreptului la exami-
nare medicală, dar și să constatăm starea de sănătate 
a persoanei reținute, să asigurăm continuitatea trata-
mentelor prescrise, să identificăm și să izolăm pe cei 
cu boli infecțioase, să documentăm orice vătămare 
corporală sau rele tratamente”, ne explică felcera în 
ce constă munca sa.

O examinare medicală, se efectuează și la ieșirea 
din izolator a persoanei reținute. Ulterior, ne 
lămurește cadrul medical, „toate informațiile și toate 

Felcerul din izolator
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controalele sunt trecute în fișa medicală a persoanei 
reținute, care se anexează la dosarul personal al 
acesteia. „Trebuie să scriem corect și adevărat ca să 
nu avem necazuri”.

Sunt zile când izolatorul e plin. Alte zile când nu 
are pe nimeni, deși zile din astea sunt rare. E chema-
tă la Izolatorul de Detenție Preventivă Orhei și în 
puterea nopții sau sâmbăta și duminica, să verifice 
persoanele reținute, mai ales dacă au leziuni corpo-
rale. O parte a muncii Lidiei este și rolul de psiho-
log. Pe mulți îi vede stresați, mâhniți, iar ea încearcă 
cu vorbe bune să le ușureze cele 72 de ore petrecute 
în izolator. „Hai, liniștește-te! Nu te doare capul? Nu 
ți-i rău? Iar le măsor febra, apoi tensiunea. Le mai 
dau valeriană. Pentru că în fața noastră nu se află un 
bandit, ci un om înfricoșat. Eu nu am de ce să-i ju-
dec, îi judecă procurorul și judecătorul, alături de 
avocat. Sunt din cei care mă văd pe drum și mă sa-
lută. Și asta e plăcut”, spune femeia.

Cel mai dureros e atunci când vede femei sau 
cunoscuți în izolator. „Majoritatea femeilor sunt aici 
pentru că și-au omorât bărbații, deoarece le băteau. 
Plângeau și se jeluiau. Le-am ascultat, dar mai mult 
ce pot să fac?”, oftează Lidia.

Pentru că în Izolatorul de Detenție Preventivă 
Orhei nu există medic, ci, la moment, doar felcer, 
Lidia Ursu are parte și de clipe dificile, mai ales 
când starea de sănătate a vreunei persoane reținute 
se înrăutățește, iar dânsa e nevoită să ia decizii, care 
o costă „ani de pușcărie”, conchide ea. „Uneori 
chem urgența, alteori sun la secția consultativă și cer 
sfatul unui medic. Eu nu știu totul. Unele întrebări le 
hotărăsc împreună cu șeful de izolator și comisarul. 
Am avut un caz când un domn era operat. A plătit un 
medic independent. Venea aici și-l consulta, iar eu 
făceam restul procedurilor”.

Totuși, mărturisește pensionara, mult o ajută în 
meseria sa și seminarele de instruire în domeniul 
medical la care participă. În toamna anului trecut, 
Lidia Ursu a fost instruită în domeniul Procedurilor 
Standard de Operare (POS), o noutate atât pentru 
sistemul de sănătate cât și pentru sistemul 
polițienesc.

Această Procedură, elaborată în cadrul proiectu-
lui „Promovarea activității Poliției bazată pe dreptu-
rile omului în Republica Moldova” finanțat de Uni-
unea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros 
Moldova, descrie acțiunile cronologice ale angajaților 
poliției cu privire la reținerea, escortarea/transporta-
rea și plasarea persoanelor reținute în izolatoarele de 
detenție preventivă astfel încât să le fie asigurate 
drepturile, inclusiv la sănătate.

Felcera și-a pus cea mai bună rochie și a venit la 
Chișinău la seminar. „A fost util, necesar și interac-

tiv. S-au pus în discuție situații cu care ne ciocnim în 
practica de zi cu zi. Procedura e foarte detaliată și 
descrie pe larg cum să le asigurăm asistență medica-
lă în izolator și, mai ales, să le respectăm drepturile. 
Totul trebuie să fie legal și corect. Dacă vine vreun 
deținut și are deja leziuni corporale, îi fac fotografii 
cu telefonul. Atașăm la fișa de examinare. Aparat de 
fotografiat, din păcate, nu avem”, explică felcera.

Tot în cadrul acestui seminar a învățat cum să 
procedeze atunci când persoana reținută are, de 
exemplu, diabet zaharat sau dacă face greva foamei. 
Așa că într-o zi când s-a pomenit cu un minor reținut 
în izolatorul din Orhei, cu diabet zaharat, deja știa 
cum să acționeze. „Mămica lui i-a adus medicamen-
tele – insulina. El singur și le administra. Gardienii 
îl aduceau în cabinetul de proceduri. Am întrebat ce 
mâncare îi face acasă ca să știm cum să-l hrănim. 
Mămica a zis că îi dă de toate, pentru că sunt săraci 
și nu-și pot permite mâncare dietetică, care costă”. 

Altădată, un bărbat reținut urma un tratament. I-au 
fost transmise de acasă pastilele, iar dânsa i le admi-
nistra conform prescripțiilor medicului de familie din 
sat pe care l-a sunat suplimentar ca să se asigure că 
totul face corect. „Dacă are de primit pastile după ce 
mă duc acasă, le las la gardieni ca să i le dea”.

Persoanele dependente de droguri îi dau cele mai 
multe bătăi de cap. Chiar cu câteva săptămâni în 
urmă, un bărbat a stricat totul în celulă. „Voia dro-
guri. La Orhei avem narcolog, dar nu avem metado-
nă. I-am dat de liniștire, dar până vine salvarea sau 
până îl duci la Chișinău, tu trebuie să salvezi omul. 
Așa că am anunțat administrația că trebuie escortat 
la capitală ca să-i facă o doză”, spune femeia.

Faptul că nu există un medic în izolatorul de 
detenție preventivă o pune pe gânduri uneori să ple-
ce din funcție. Nici salariul de 4500 de lei nu este 
suficient, când știe câtă responsabilitate duce pe 
umeri. „Da, izolatorul e modern și reparat ca la car-
te, dar asta nu e de-ajuns. Însă cu ce avem, cu aia ne 
isprăvim. Dacă e ceva mai serios, chemăm salvarea. 
Tu lucrezi după situație, nu chiar cum scrie în carte”, 
replică Lidia.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a asistenţilor medi-
cali/nurselor 12 Mai 2021, în semn de înaltă 
recunoștință pentru munca depusă, U.S. A. Embassy 
Moldova în persoana Șefului adjunct al misiunii, 
Domnul Martin McDowell, au oferit cadouri simbo-
lice asistentelor medicale care oferă îngrijire 
pacienților diagnosticați cu COVID 19 din cadrul 
IMSP Institutul Mamei şi Copilului. Darurile au fost 
oferite în parteneriat cu Asociația Asistenților Medi-
cali din Carolina de Nord. 

Ziua în care este un prilej de a mulțumi tuturor 
asistenților medicali pentru grija față de oameni ati-
tudinea caldă și încurajatoare ce face ca recuperarea 
pacienților să fie rapidă și tratamentul eficient.

Un eveniment dedicat asistentelor medicale a avut 
loc în cadrul IMSP Institutului Mamei și Copilului. 
Domnul Sergiu Gladun, Director IMSP Institutul 
Mamei şi Copilului, a venit cu un mesaj de felicitare 
pentru asistente medicale din cadrul Clinicii Pedia-
trie, remarcând eforturile acestora depuse zi de zi în 
beneficiul pacienților. Felicitări și urări de bine au 
adus dna Ina Palii, Șef Clinica Pediatrie și dna Zinai-
da Abdurahmanova, asistentă principală Clinicii de 
Pediatrie, care au subliniat importanța vitală a acestei 
profesii și au dorit celor prezenți realizări frumoase 
în continuare. Gratitudine și apreciere au fost expri-
mate și din partea Comitetului Sindical al instituției. 

Drept recunoștință pentru munca depusă de asis-
tentele medicale, au fost înmânate Diplome de Onoa-
re, la solicitarea Asociaţiei Nursing RM, din partea: 
Guvernului RM, MSMPS RM, Sindicate “Sănătate”, 
Asociaţiei de Nursing RM. 

Aducem sincere felicitări tuturor celor care au 
ales nobila profesie de asistent medical!!! 

Vă mulțumim pentru respectul, dedicația și dragos-
tea pe care o acordați pacienților tratați cu succes!!!

Felicitări dragi Colegi!!!
Asistenta medicală principală Clinica Pediatrie 

IMSP Institului Mamei şi Copilul 
Zinaida Abdurahmanova

2020 - Anul Internațional  
al Asistentilor medicali continuă  
cu 2021 - Anul Internațional al  
Cadrelor Medicale și Îngrijitorilor
12 Mai 2021 - Ziua Internațională a Asistenților medicali
în IMSP Institutul Mamei şi Copilului
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În viaţa fiecăruia dintre noi 
au existat persoane-mentor care 
ne-au marcat evoluţia profesio-
nală şi devenirea personală, 
persoane care ne-au oferit cu 
generozitate consiliere şi sprijin 
de-a lungul primilor ani de cari-
eră. Uneori ne întrebăm: cărui 
fapt datorăm formarea noastră 
ca profesioniști cu un capital 
uman de calitate? – Anume 
mentorii, profesioniștii cu ex-
perienţă în carieră, depozitari ai 
unor calităţi psihosociale, comunicative şi morale, 
sunt, în primul rând, modele de identitate, surse de 
ajutor şi informaţie ce stau la temelia descoperirii 
vocației profesionale. 

Un rol esențial în dezvoltarea competențelor 
psihopedagogice a mentorilor din domeniul practi-
cii îi revine Școlii Mentoratului Profesional – „Al-
ma Mater” care oferă un program de mentorat și un 
cadru structurat, în care se derulează o varietate de 
experiențe de învățare, ce permit dezvoltarea pro-
fesională sub îndrumarea și cu suportul liderilor. 
Anume prin intermediul Școlii Mentoratului Profe-
sional sunt create oportunități de relaționare, co-
municare și cooperare la diferite niveluri, disemi-
nare a cunoașterii, a motivației individuale, a 
performanțelor în activitate etc. 

Profesorul modern nu mai este cel 
ce propune discipolilor un anumit mod 
de înţelegere a ştiinţei, nu este cel care 
indică ce e mai bine şi mai eficient din 
punctul său de vedere, ci este mentorul 
care propune metode şi tehnici prin 
care, în dependenţă de necesităţile dis-
cipolilor şi de personalitatea sa, le va 
asimila, în manieră proprie. Posedarea 
competenţelor psihopedagogice con-
feră o mare flexibilitate comportamen-
tului didactic, favorizând o adaptare 
rapidă şi uşoară la cerinţele educației. 

Mentorul cu competențe psihopedagogice este si-
multan un confident, bun ascultător, facilitator, 
mediator, formator, manager, negociator, mentor 
etc. Unul din cei mai importanți factori ce 
influențează rezultatele discipolilor este calitatea 
educațională a pregătirii mentorilor, iar Școala 
Mentoratului Profesional este unul dintre pilonii 
educației contemporane de calitate. 

Prin intermediul Școlii Mentoratului Profesio-
nal, noi, mentorii, devenim modele educaționale, 
ulterior să ne aducem contribuția profesională, in-
vestire și deplina încredere că discipolii de azi vor 
fi profesioniștii de mâine. 

Alina Comerzan, vicedirector Nursing 
IMSP Spitalul Clinic Municipal  

„Sfântul Arhanghel Mihail”

Cercetarea în Nursing Practic Organizația Mondială a Sănătății în Moldova despre 
cei mai buni asistenți medicali din raionul TeleneștiRolul școlii mentoratului profesional în dezvoltarea  

competențelor psihopedagogice a mentorilor din domeniul practic În cei 30 de ani de activita-
te, asistenta medicală Dorina 
Rotaru, din orașul Telenești 
nu s-a simțit niciodată mai 
utilă decât acum, când vacci-
nurile au devenit disponibile 
în Republica Moldova și ea 
încurajează oamenii să vină la 
vaccinare. Merge și pe la ca-
sele celor care, din motive de 
sănătate, nu reușesc să ajungă 
la Centrul Medicilor de Fami-
lie, dar care vor să fie mai 
protejați în fața virusului. 

„Cu fiecare persoană imu-
nizată suntem cu un pas mai 
aproape de a învinge virusul 
SARS-CoV-2. Chiar dacă este 
o perioadă destul de încărcată 
și complicată pentru noi, lu-
crătorii medicali, mă bucur nespus de mult 
când oamenii vin să se vaccineze. Și mai ma-
re este bucuria atunci când reușim să-i con-
vingem pe cei care inițial au refuzat vaccina-
rea”, spune asistenta medicală. 

Dorina Rotaru este unul dintre principalii 
piloni ai procesului de vaccinare din Telenești. 
Însemnează cu grijă fiecare doză administra-
tă, îi contactează pe cei care întârzie să vină la 
rapel și le explică mereu oamenilor avantajele 
vaccinării și pericolul noilor variante ale viru-
sului, mult mai periculoase și contagioase. 

Asistenta medicală a îndrăgit atât de mult 
halatul alb încât nu a putut renunța la el când 
a atins vârsta de pensionare, de aceea a decis 
să continue să muncească mai departe. Dorina 
Rotaru este convinsă că omul este cel care 
sfințește locul și că de gestul și acțiunile fie-
căruia dintre noi depinde sfârșitul pandemiei. 

„Lupta împotriva COVID-19 nu este doar 
a medicilor sau a autorităților, dar și a fiecăru-
ia dintre noi. Demonstrează că îți pasă, vacci-
nează-te pentru binele tuturor!”, spune dna 
Rotaru. 

Un proiect foto realizat de OMS Moldova 
și Uniunea Europeană în cadrul acțiunilor 
comune UE-OMS de susținere a procesului 
de vaccinare împotriva COVID-19 din Repu-
blica Moldova.

Minune albă, cu chip angelic
Pentru bolnavi, devii amic
Privirea ta pătrunzătoare
Naște speranța-n fiecare.

Vocea ta liniștită,
Dă pacienților speranța dorită
Munca ta nobilă, de ani încoace,
Aduce lumii liniște și pace.

Tu, nursă, prin a ta silință,
Cu gândul tău frumos, cu bunăvoință
Lupți mereu și-ntotdeauna
Căci pacientul are-o viață, numai.

Astăzi simt viața altfel,
Când te am ca și model.
Știu că tu, minune albă
Ai putere magică.

Iar în fiecare gardă
Lași în urmă o speranță.
La mulți ani iubită nursă!

MINUNE ALBĂ
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Practici pozitive din activitatea IMSP Clinica 
Universitară AMP a USMF ,,Nicolae Testemițanu"

Proiect realizat de OMS Moldova și  
Uniunea Europeană în cadrul acțiunilor comune 
UE-OMS de suport a procesului de vaccinare 
împotriva COVID-19 din Republica Moldova

Articol realizat de către Organizația Mondială a Sănătății în Republica Moldova

Cine nu are o Lucia Oznea, să o găsească nea-
părat! Mii de familii și copii din Chișinău au fost 
vaccinați de dna asistentă medicală de la Clinica 
Universitară de Asistenţă Medicală Primară a 
USMF „Nicolae Testimiţanu”. În ochii ei blânzi, 
frumoși mulți pacienți și-au regăsit liniștea și în-
crederea. Iar din ziua în care vaccinurile împotriva 
COVID-19 au fost disponibile în țară, Lucia Oz-
nea a fost cea care s-a implicat activ în procesul de 
organizare a punctului de vaccinare de la Clinică.

Muncește cu multă dedicație, departe de fami-
lie și fără pauze lungi, pentru a contribui la com-
baterea pandemiei. Doar într-o singură zi a reușit 
să vaccineze aproape 200 de oameni. Deși munca pe care o 
face nu este ușoară, Lucia Oznea, cu o experiență de 27 de 
ani, se bucură, de fiecare dată, când un pacient deschide ușa 
cabinetului de imunizări. Este de părere că fiecare om vac-
cinat împotriva COVID-19 reprezintă un pas mai aproape 
de finalul acestei pandemii. 

„După ce am administrat aproape 200 de doze într-o 
singură zi, m-am simțit epuizată, dar și foarte împlinită. E 
un sentiment divin, pe care pandemia ni-l furase, din păca-
te. La fiecare final de zi sunt mândră că reușesc, prin efortul 
meu, să ajut oamenii să fie sănătoși și să nu sufere de for-
mele grave de COVID-19. Întotdeauna le explic pacienților 
că toate vaccinurile care ajung la noi în țară sunt sigure și 
eficiente și că vaccinarea ne poate ajuta să revenim la nor-
malitate”, spune dna Oznea. 

Lucia Oznea a fost bolnavă de COVID-19 și știe cât de 
complicată poate fi lupta cu boala. Și fiica ei de 16 ani tot 
a avut de suferit din cauza virusului – boala a afectat sănă-
tatea Alinei și a ținut-o departe de mama sa, care aproape 
mereu se reținea la muncă din cauza programului încărcat.

„Eroii din prima linie au și ei copii. Acasă nu trebuie să 
fim eroi pentru copii noștri, dar trebuie să le fim părinți, să 
le pregătim cina, să petrecem cât mai mult timp împreună 
cu ei. Sunt convinsă că toți părinții își doresc acest lucru. 
Dar, cât de trist nu ar suna, toți trebuie să înțeleagă că refu-
zând vaccinarea, ne expunem riscului. Eu m-am vaccinat 
pentru că vreau ca fiica mea să-și trăiască frumos și sănătos 
viața. Acum, în această perioadă complicată, este cel mai 
de preț dar pe care l-am putut face pentru ea”, menționează 
Lucia Oznea. 

Un proiect foto realizat de OMS Moldova și Uniunea 
Europeană în cadrul acțiunilor comune UE-OMS de suport 
a procesului de vaccinare împotriva COVID-19 din Repu-
blica Moldova.

Felcerul laborant, Maria 
Ioniță, lucrează de trei ani în 
secția de diagnostic de labo-
rator al Centrului de Sănătate 
Publică Soroca. Din toamnă, 
va activa în sectorul de biolo-
gie moleculară pentru detec-
tarea SARS-CoV-2 – noul 
laborator va fi dat curând în 
exploatare și va fi dotat cu 
suportul OMS, USAID și 
UE. 

„Așteptăm cu nerăbdare 
deschiderea laboratorului, ce 
va permite identificarea în 
regim operativ a persoanelor 
bolnave de COVID-19. Va fi 
un beneficiu atât pentru raio-
nul Soroca, cât și pentru ra-
ioanele vecine”, spune felce-
rul laborant, care a ales să se 
întoarcă să muncească în re-
giunea de baștină după finali-
zarea studiilor.

În laboratorul pentru de-
tectarea SARS-CoV-2 Maria 
Ioniță va fi responsabilă de 
recepționarea și înregistrarea 
probelor și procesarea lor pri-
mară. „Este o muncă foarte 
responsabilă. Voi verifica da-

că probele corespund criteriilor, dacă sunt nume-
rotate și dacă sunt sigilate. Tot eu voi fi cea care 
va transfera mostrele din eprubeta cu mediu de 
transport viral într-un tub special, pentru a fi 
codificate”.

Maria Ionița s-a vaccinat împotriva COVID-
19 pentru a putea lucra în siguranță și pentru a-i 
proteja pe cei dragi. „Vaccinarea împotriva CO-
VID-19 este sigură și eficientă. Prin vaccinare 
demonstrăm că ne pasă și că vrem să contribuim 
la salvarea altor vieți. Acum, fiecare dintre noi 
are această posibilitate”, spune dna laborantă.
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- Ziua mea de muncă începe cu înregistrarea 
pacienților externați și internați pe parcursul a 24 
de ore în secția terapie, pe urmă în secția de îngri-
jire a pacienților cu boli cronice. Sunt angajată pe 
un salariu la terapie și pe 0,5 salariu la boli cronice. 
În ambele secții avem în total 82 de paturi. Azi 
pacienţi sunt mai mulţi decât acest număr, pentru 
că spitalul este încă în proces de revenire la lucrul 
obișnuit, după ce au fost externați ultimii pacienți 
ce au suferit de Covid-19. 

- Cum a fost pentru Dvs încercarea ”Covid”? 
- De la început a fost o stare de șoc pentru noi. 

Am fost rupți de activitatea zilnică cu care eram 
obișnuiți și am fost puși în situația ”nu avem de 
ales”. Am fost nevoiți să ne acomodăm. Ne-a fost 
foarte greu, mai ales primele luni: altă modalitate 
de lucru, alt proces, dar și faptul că eram nevoiți să 
activăm în echipamentul special. Îmbrăcăm combi-
nezoanele în care ne aflam permanent de la 6 la 10 
ore uneori. Eu am lucrat așa mai puțin, numai 
atunci când eram de gardă. Munca mea era, con-
form cerințelor, să mă aflu în zona curată: sora 
gospodină și asistenta superioară se ocupau de mo-
mente organizatorice și doar periodic îmbrăcam 
combinezonul și mergeam în zona roșie ca să veri-
fic curățenia și cum își îndeplinește personalul 
obligațiile de serviciu. 

- V-a fost frică? 
- Da! Foarte! Când am îmbrăcat prima dată 

combinezonul am vrut să las lucrul, de frică ce-mi 
era. Când am luat primul meu serviciu în secția 
covid, parcă eram curajoasă, când a venit timpul să 
întru în secție, am îmbrăcat combinezonul, mi-am 

pus masca, iar când a venit rândul ochelarilor, mi 
s-a făcut rău. E din cauză că sufăr de claustrofobie, 
am frică de spaţii închise. M-am dezbrăcat, am 
venit în cabinet, m-am așezat și am spus ”nu, n-am 
să pot!” Am stat vreo 20 de minute, mă încurajam 
singură pe mine. Apoi o colegă, Carolina, la fel a 
venit și a spus ”ești mai puternică decât noi, trebu-
ie să poți!” Am mai făcut o încercare. De această 
dată am intrat în secție din zona curată și am ieșit 
direct afară, pe uşa opusă. Am mai avut nevoie de 
vreo 20 de minute să-mi revin, după care am înce-
put a lucra, am făcut procedurile. Dar, oricum, a 
fost un disconfort foarte mare, nici nu poate fi re-
dat! Din secția noastră, patru persoane, printre care 
şi eu, n-am suferit de covid. M-a ferit Domnul... 

- Cine v-a fost primul mentor în profesie? 
- După anul trei am făcut practica în secția terapie 

a Spitalului de circumscripție Cojușna, r. Strășeni. 
Asistentele de acolo ne încredințau tot felul de pro-
ceduri, care erau mai multe, inclusiv fizioterapii. 
Aici, la Criuleni, mentoră mi-a fost dna Liuba Can-
gea. Dumneaei era asistentă superioară și era foarte 
severă cu noi. Am plâns chiar, mi-a fost greu, în 
schimb am avut o școală bună care îmi este de folos 
și azi. Și eu sunt severă la rândul meu, am cerințe 
mari, dar eu știu că dacă vii la serviciu, funcțiile 
trebuie îndeplinite sută la sută. De la mine cere șeful 
secției, vicedirectorul, directorul să supraveghez 
respectarea regimului sanitar antiepidemic și cum se 
îndeplinesc procedurile în secție, fiindcă vrem cali-
tatea actului medical. Pacientul are mereu dreptate și 
noi trebuie să-l deservim cum trebuie, cum cere pro-
tocolul. Poate pe alocuri sunt mai severă decât trebu-

ie, în schimb lucrul dă roade. Noi avem rezultate 
bune, secția e una dintre cele mai bune, se menține 
curățenia, disciplina, pacienții se trag la noi, perso-
nalul e educat, bine pregătit, cu experiență. 

- Dar de ce v-ați ales profesia de asistent 
medical? 

- În copilărie, ca toate fetițele, mă jucam ”de-a 
spitalul”. Îmi amintesc că aveam niște fiole de vi-
tamina B12 și B6, nu știu de pe unde s-au luat la 
noi acasă. Le păstram cu grijă și când venea vre-
mea să ne jucăm cu fetițele din mahala, ne acomo-
dam și chipurile „lucram” în spital. Nu aveam se-
ringi, dar simulam cum facem injecții păpușilor. 
Când am crescut îmi doream să lucrez în comerț, 
dar atunci la comerț era concursul mult mai mare 
decât la medicină şi mă temeam că n-am să trec. 
Într-un ziar am văzut un articol despre școlile de 
medicină din republică. Am ales școala de bază din 
or. Chișinău, care acum e colegiu de excelență. A 
fost greu primul an, desprinsă de mama, de la Bri-
ceni, mergeam rar acasă. La Criuleni am venit du-
pă absolvire, în urma repartizării. După un an de 
zile m-am casatorit la Slobozia Dusca. 

- Cât de bine este remunerat astăzi personalul 
medical? 

- Pe durata activităţii am avut situaţii diferite. Au 
fost ani când se reţineau salariile multe luni la rând. 
Atunci îmi amintesc că am instalat acasă telefonie şi 
servicii stomatologice ce mi-au fost decontate din 
salariul pe care-l aveam pe hârtie... Acum puţin a 
mai crescut salariul, dar şi aşa nu e suficient. Cei 
care lucrează în ture de 24/24, au ore de noapte mai 
plătite. Noi, cei care lucrăm doar pe parcursul zilei, 
avem salarii mici: infirmierele, bufetierele, lucrăto-
rii de la blocul alimentar, asistente medicale. Din 
cauza remunerării mici, nu ne ajung cadre, nu pu-
tem găsi persoane ca instituţia să activeze cum scrie 
cartea. Acum căutăm magazioneră, dar cine să vină 

la un salariu de 3 mii de lei, să lucreze în fiecare zi? 
Eu activez pe un salariu şi jumătate nu din plăcere, 
că vreau lucru mult, dar pentru că mă apropii şi eu 
de vârsta de pensionare şi vreau să am o pensie cât 
de cât... dacă mi-a da Domnul zile să ajung la pensie 
şi să mă pot odihni, dar în ritmul în care lucrăm... 

- Copiii v-au urmat calea? 
- Nu, fiica şi fiul sunt ingineri, au absolvit Poli-

tehnica. Mi-am dorit ca fiul să înveţe medicina, dar 
insistenţa mea nu a dat roade. 

- Aţi fost apreciată, la începutul acestui an, cu 
titlul „Omul Anului 2020”, de către administraţia 
raională. V-a surprins această distincţie? 

- Da! De când se dă acest titlu, din personalul 
medical mediu nu prea au fost apreciaţi lucrători. 
Doar medici erau menţionaţi până acum. Clar că e 
plăcut, că după atâția ani de activitate în aceeaşi 
secţie, din primul an de muncă şi până în ziua de 
azi, n-am schimbat nici secţia, nu că instituţia... 
Undeva într-un locuşor al inimii ne durea pe noi, 
asistentele medicale, că suntem ignorate. Multe 
colege de-ale mele au meritat acest titlu: că au ac-
tivat bine, s-au dedicat profesiei, au fost asistente 
superioare.. două deja nu mai sunt în viaţă... 

- Suntem la final de an şcolar. Dacă ar fi să 
motivaţi un absolvent din acest an să meargă la 
medicină, să înveţe de asistent, ce i-aţi spune? 

- Cinstit, i-aşzice „nu”! Acum nu regret alegerea 
profesiei, dar au fost momente când am regretat. Are 
şi plusuri profesia noastră: aduci la stări de bine pa-
cientul, îl mângâi cu o vorbă, cu un sfat. E plăcut să 
auzi un simplu „Mulţumesc”, dar la minusuri - ne 
lipseşte mai multă colegialitate. Chiar dacă suntem 
doar asis-tenţi medicali, suntem şi noi personalităţi, 
oameni, avem familii, venim la lucru pentru un sala-
riu, suntem membri ai unei societăţi, şi chiar dacă nu 
avem studii superioare, asta nu înseamnă că merităm 
o atitudine mai neglijentă. Noi nu suntem slugile 
cuiva, nu lucrăm la cineva acasă, dar ne decicăm 
oamenilor, societăţii. Ne-am dori mai mult respect. 

- Se apropie Ziua lucrătorului medical şi al 
farmacistului. Cum veţi marca sărbătoarea profe-
sională? 

- Anul trecut, din cauza pandemiei, atât de epu-
izate eram, că nu ne ardea de ea. Anul acesta spe-
răm să avem o sărbătoare în colectiv măcar, că în 
familie serbăm mai puțin. Nici în concediu nu am 
fost în 2020, sper că măcar anul acesta o să-mi pot 
vedea dulcii nepoţei, care sunt în Statele Unite, dar 
până nu se aranjează lucrul secţiilor, cred că con-
cediul programat în iunie se va transfera pentru 
octombrie... 

Pentru conformitate, Svetlana Cernov 

Larisa Stahi: 
„Asistenții medicali merită mai mult respect!”

Deșteptarea la 6.00, treburile casnice, pregă-
tirea pentru lucru, cafeaua de dimineață... E ta-
bietul zilnic al Larisei Stahi, asistentă medicală 
superioară în secția terapie și îngrijiri cronice a 
Spitalului Raional Criuleni. Este instituția medi-
cală în care a venit după repartizare, cu 35 de ani 
în urmă, la absolvirea Școlii medicale de bază 
din or. Chișinău, astăzi – Centrul de excelență în 
medicină și farmacie „Raisa Pacalo”. Din 1986 
şi până azi continuă să lucreze în acelaşi spital, 
în aceeaşi secţie. În ultimii 23 de ani îndeplineş-
te o funcţie care implică mai multă responsabili-
tate pentru munca personală şi cea a celor 8 
subalterni – asistentă medicală superioară. Larisa Stahi, asistentă medicală superioară,  

secţia terapie şi boli cronice

Cu colega, la patul unei paciente
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– Ce v-a motivat să imbrățisați această profesie?
De când eram copilă, simțeam că am o atragere 

față de profesie. Poate că nu înțelegeam într-u totul 
ce înseamnă, dar îmi plăcea să fac pansamente, 
căci știți cum sunt copiii: ba te zgârâi, ba mai cazi. 
De asemenea, cei din jur îmi spuneau „tu sigur 
când o să crești vei fi o doctoriță, precis o să fii”. 
Din acele momente, a început să-mi placă și mai 
mult această profesie, iar interesul meu creștea pe 
zi ce trece.

– Care a fost drumul parcurs de dumneavoas-
tră până ați ajuns asistentă medicală?

După ce am terminat școala medie, cum se nu-
mea pe atunci, știam sigur că vreau să plec la Co-
legiul de Medicină din Cahul. În cei trei ani cât am 
studiat acolo, am îndrăgit și mai mult această pro-
fesie și iată că la 18 ani, proaspăt absolventă am 
început să lucrez. Aveam niște emoții incredibile și 
mi-am dat seama că am făcut alegerea corectă.

– Cum vi se pare, în ge-
neral, această profesie?

Cum am spus și mai îna-
inte, e o profesie foarte inte-
resantă, dar, totodată, și foar-
te complicată. Trebuie să o 
înțelegi, să poți înțelege oa-
menii cu care va trebui să 
lucrezi, dar, în primul rând, 
trebuie să-ți placă. Dacă ești 
empatic, îți place să ajuți 
oamenii, să comunici, căci 
depinde foarte mult cum ești 
și sufletește fața de oameni, 
atunci ți se va potrivi această 
profesie. Căci știți cum este, 
oamenii zic că „ ei, cum am 
vorbit cu medicul, mi-a spus 
vreo două vorbe și gata mă 
simt mult mai bine, mi-a tre-
cut durerea”. Concluzia este 
că trebuie să ai niște calități pentru a activa cu suc-
ces în acest domeniu, dar și pentru a primi plăcere 
de la munca pe care o faci, căci nimic nu poate fi 
mai frumos pentru un asistent medical decât pro-
gnozele pozitive și însănătoșirea unui pacient.

– Dumneavoastră activați atât în oraș, la Spi-
talul Raional, cât și în sat, la Oficiul Medical. 
Cum este să fiți asistentă medicală în mediul ru-
ral, comparativ cu mediul urban?

La oraș, în secția unde activez, vin pacienți deja 
cu diagnoza stabilită; avem medici care le scriu 
tratamentul și noi deja ne ocupăm cu punerea în 
practică a prescripțiilor medicale. În sat e puțin mai 
complicat, aici poate veni și un copil, și un adult, și 
un bătrân și trebuie să știi să găsești limbă comună 
cu toți, să-i programezi la medicul de familie și să 
vii în fugă la serviciu în caz de necesitate, chiar și 
când nu e zi de lucru, pentru că oamenii au nevoie 
de ajutor și uneori apelează mai repede aici pentru 
un oarecare ajutor: o procedură, un pansament, un 
sfat, situații sunt multe și imprevizibile.

– Cum credeți, medicina și asistența medicală 
în mediul rural au perspective în viitor?

Nu știu sigur cum să spun, pentru că mult de-
pinde de condițiile care sunt propuse tânărului 
„proaspăt absolvent”, pentru ca să dorească să lu-
creze aici. În ultima perioadă se observă o 
îmbunătățire. Anterior, Oficiul Medical din satul 
Hănăsenii Noi, era într-o stare cam rea, acum însă 
s-au creat condiții mai favorabile, mai plăcute, în 
primul rând, pentru pacienți. Multe sate nu au lu-
crători medicali din lipsa specialiștilor care nu sunt 

atrași de condiții, însă investirea în acest domeniu 
dă roade frumoase, și iată că sunt tineri care, do-
rind să schimbe ceva, vin să lucreze și la sat. Fără 
lucrători medicali în sate e greu, pentru că mulți 
apelează aici, mai ales bătrâni care nu au posibili-
tatea să se deplaseze în oraș.

– Deoarece locuiți în sat, cum reușiți să 
îmbinați meseria cu treburile din gospodărie?

Știți cum e această meserie, mai întâi lucrul și 
apoi gospodăria. Pentru că așa e, lepezi tot și fugi la 
lucru sau la pacient în caz de necesitate, știi că e 
viața omului pe balanță. Sinceră să fiu, mai mereu pe 
fugă, nici nu am observat cum deja am copii mari.

– Care este după părerea dumneavoastră im-
pactul pandemiei asupra sistemului medical?

S-a simțit că sistemul medical a avut de suferit, 
lucrătorii medicali nu au stat la dubii și au ieșit la 
serviciu. A fost foarte obositor, în caz că se îmbol-
năvea o asistentă, era necesar să o înlocuim. Îmbol-
năvirea lucrătorilor și, din păcate, moartea multor 
specialiști a îngreunat situația, medicii fiind nevoiți 
să lucreze și mai mult pentru binele oamenilor, însă 
multe spitale au rămas fără doctori, fără asistente, 
fără infermiere, ceea ce este foarte grav și dureros.

- Care este îndemnul dumneavoastră pentru 
tinerii care se gândesc să îmbrățiseze nursing-ul?

Aș vrea ca câți mai mulți tineri să îmbrățișeze, 
în general, domeniul medicinei, fie că pentru fami-
lia lor, fie că pentru a activa în spitale. E complicat, 
trebuie multă răbdare, dar rezultatul este pe măsu-
ră, plăcerea de la faptul că ai ajutat pe cineva nu se 
compară cu nimic.

„Plăcerea de la faptul că ai ajutat  
pe cineva nu se compară cu nimic”
Descoperă detaliile nursing-ului de la asistenta medicală  
din raionul Leova, Ana Calmațui

Pe 12 mai este celebrată Ziua Internațională 
a Asistentului Medical, a Nursing-ului. Această 
sărbătoare e menită să marcheze contribuția 
majoră a asistenților medicali pentru întreaga 
societate.

A fi asistent medical este, cu siguranță, o 
vocație. Munca lor, la fel ca munca tuturor lu-
crătorilor medicali, este de neprețuit. Pentru a a 
vă prezenta mai detaliat această profesie, am 
realizat un interviu cu doamna Ana Calamațui. 

Doamna Calmațui profesează în calitate de 
asistentă medicală în secția de Terapie a Spitalu-
lui Raional Leova și în calitate de asistentă me-
dicală de familie în Oficiul Medical din satul 
Hănăsenii Noi, raionul Leova. În acest interviu 
ne-am propus să aflăm ce se ascunde în spatele 
acestei profesii, ce calități trebuie să posede un 
asistent medical, precum și care este viitorul 
medicinei în mediul rural.
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Nina Obreja, asistentă medicală, Omul Med-
park cu o empatie incredibilă față de pacienți și cu 
oforțăinterioară imensă, care o ajută să treacă peste 
orice obstacol.

„Încă de când eram mică mă gândeam că o să 
merg la Facultatea de Drept sau Medicină. M-a 
inspirat și faptul că sora mea mai mare este asisten-
tă medicală. Mama mea spunea că în acest dome-
niu mereu voi avea de lucru și voi fi privită cu 
respect și apreciere, de aceea mi-a sugerat să merg 
la Medicină. 

Am venit la Medpark în 2013, de la o instituție 
de stat, în cadrul căreia am muncit aproape 5 ani. 
Erau timpuri grele, cu salarii mici și în condiții nu 
foarte potrivite pentru a face medicină de calitate. 
Știam că se poate și mult mai bine, tindeam spre 
ceva mai bun, așadar, m-am orientat către o clinică 
privată, unde să pot să-mi desfășor activitatea la un 
alt nivel. Atunci am venit la Medpark, unde am 
descoperit o nouă lume. Din păcate, după aproxi-
mativ un an și jumătate, deoarece aveam un copil 
mic și din cauza unor situații mai delicate de fami-
lie, a trebuit să plec. Am mers să lucrez la un labo-
rator, dar mi-am dat seama că nu mă regăseam în 

acel loc de muncă, simțeam că nu-mi era locul 
acolo, că nu mă dezvolt, totul stagna, iar eu sunt un 
om foarte dinamic, căruia îi plac provocările și lu-
crurile mai complicate. La scurt timp după conce-
diul de maternitate cu al doilea copil, s-a întâmplat 
să rămân însărcinată cu al treilea. Când cel mai mic 
a împlinit vârsta de 2 ani, am decis să revin la mun-
că. Încă persista în interiorul meu dorul și tânjeam 
după Medpark, după activitatea de aici și după 
toate momentele petrecute în sânul familiei Med-
park. Chiar dacă aveam o ofertă de muncă la o altă 
instituție privată, gândul îmi stătea tot aici și voiam 
să mă întorc. Nu eram sigură dacă urma să fiu pri-
mită din nou, însă mi-am făcut curaj și am revenit 
în 2019. Eram entuziasmată de tot ce se petrecerea 
în jur, parcă nimerisem într-o poveste – totul era 
atât de performant și atât de bine erau puse lucruri-
le la punct – mi se ofereau condiții excelente pen-
tru activitate. Aici totul este pentru binele pacien-
tului, pentru a i se oferi servicii de înaltă calitate, 
toate standardele, protocoalele după care se lucrea-
ză la Medpark m-au surprins și mi-au plăcut 
enorm. Între timp m-am dezvoltat foarte mult, atât 
pe plan profesional, cât și pe plan personal, avem 

Spitalul Medpark - 10 ani  
de activitate, practici pozitive

training-uri și suntem 
instruiți pe diverse teme în 
permanență. Eu lucrez cu 
un profil larg de pacienți 
(neurologici, cardio-chi-
rurgicali, terapeutici etc.) 
din toate profilurile medi-
cinei, astfel am învățat 
foarte multe. 

Chiar recent am avut 
parte de un caz memorabil. 
În luna mai, un pacient 
vascular a fost adus de la 
operație. În salon, îi fixam 
patul, îi explicam cum 
funcționează butoanele de 
alarmă și am ridicat plapu-
ma pentru a-i verifica pan-
samentul. Acolo am desco-
perit o hemoragie masivă. 
Pacientul era palid, se 
simțea rău, îi scădea tensiunea și începea să-și piar-
dă cunoștința. Imediat am anunțat medicul, am luat 
măsurile de urgență, i-am acordat primul ajutor 
medical și pacientul a fost dus înapoi în sala de 
operație. A doua zi, când am intrat în salon, dom-
nul respectiv a înțeles prin ce a trecut, mi-a 
mulțumit foarte mult, spunându-mi că are o livadă 
de cireși și că mă așteaptă împreună cu copiii mei 
să mâncăm cireșe atunci când vor fi coapte. Am 
făcut schimb de numere de telefon, dar nu am luat 
în serios propunerea. Mă bucuram doar că desco-
perisem problema la timp, iar pacientul era bine și 
se recupera. Mare mi-a fost mirarea când peste 
ceva timp, fostul pacient m-a anunțat că s-au copt 
cireșele și că invitația rămâne valabilă. Iată în ast-
fel de momente ai o satisfacție mare, te simți util, 
îți dai seama că tot ceea ce faci zi de zi, orele dedi-
cate studiilor, protocoalele respectate, dar mai ales 
grija față de pacienți – toate contează. Și te bucuri 
că ai putut ajuta cumva. 

Copiii mei sunt totul pentru mine. Cel de-al trei-
lea s-a născut prematur, la 27 de săptămâni. Cântă-
rea doar 1,4 kg, iar în primele zile ajunsese la 900 
de grame. Era atât de mic, încât încăpea în palmele 
mele. A fost o perioadă critică, cu 50% șanse de 
supraviețuire. Apoi au urmat 2 luni lungi în care am 
stat în spital, copilul fiind în incubator și hrănit prin 
sondă, până a ajuns la aproape 2 kg. Chiar și după 
externare au fost nopți lungi, destul de dificile, dar 
am reuși să trecem cu bine peste asta. 

Acum fiica mea cea mai mare, Evelina, are 
aproape 9 ani, Dragoș, fiul mijlociu – 5 ani, iar cea 

mai mică, Gabriela – 4 ani. Dar asta nu e tot. Din 
păcate, cumnata mea, sora soțului, a pierdut lupta 
cu un cancer nemilos, iar fetița ei a rămas singură 
(ea neavând soț). Atunci a trebuit să luăm o decizie 
referitoare la viitorul acestui copil. Evident, am 
adoptat fetița, am luat-o la noi și am făcut tot posi-
bilul să se integreze în familia noastră și să se 
simtă cât mai bine. 

Este minunat să avem casa plină. Ne place să 
petrecem timpul împreună în aer liber, în natură, să 
organizăm picnicuri cu toată familia noastră mare. 
Recunosc, cu mulți copii nu este deloc simplu, iar 
uneori fac față cu greu situației, mai ales când plec 
în tura de noapte. Am mare noroc că angajatorii au 
înțeles situația mea delicată și acum fac mai rar 
ture de noapte.

Copiii mei știu foarte bine care este misiunea 
mea la spital și au un respect deosebit pentru aceas-
tă muncă. Au devenit atât de înțelegători, încât în-
cearcă să facă liniște atunci când vin obosită și le 
spun că vreau să mă odihnesc un pic, după care 
vom ieși la plimbare. 

Pentru mine Medpark a fost ca o revelație. M-
au impresionat tehnologiile, echipamentul și meto-
dele de lucru. Aici am învățat să am încredere în 
cunoștințele și abilitățile mele. Nu-mi este rușine 
să spun că sunt asistentă medicală, care, în viziu-
nea unora, face doar injecții și atât. Sunt bucuroasă 
și recunoscătoare că am ajuns să fac parte din echi-
pa Medpark, iar Medpark să devină o parte atât de 
importantă din viața mea.” 

LA MULȚI ANI MEDPARK!
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În fiecare an, după cum v-ați obișnuit, platfor-
ma spitale.md îi premiază pe cei mai apreciați 
asistenți medicali dintr-un spital raional, republi-
can și municipal. La fel ca de fiecare dată, pacien-
tul este cel care decide cine sunt lucrătorii medicali 
nominalizați pentru acest concurs.

Asistenții medicali sunt la muncă în orice zi, 
indiferent de condițiile meteo sau starea de sănăta-
te. Muncesc mai mult decât pentru un post, căci 
trebuie să acopere mii de goluri din sistem, mii de 
posturi pe care nimeni nu le mai acoperă. Au cazuri 
medicale dificile, cărora trebuie să le facă față, in-
diferent de câtă forță mai au. În aceste condiții, 
spun ei, cele mai importante sunt aprecierile care 
vin de la pacienții lor.

„Este o diplomă binemeritată, pentru că vine 
din mulțumirile și aprecierile pacientului. Nu este 
ceva dictat sau comandat de cineva, ci vine dintr-o 
sinceritate și muncă confirmată de pacienții noștri. 
Sunt foarte mulțumită că am putut aduce acest pre-
miu în instituția noastră. Nu e numai pentru mine, 
ci pentru toți colegii mei, iar asta spune despre 
faptul că în cadrul Institutului Oncologic sunt mulți 
oameni care lucrează cu dedicație. Le mulțumesc 
pacienților că au văzut și au simțit sprijinul meu 
pentru ei”, spune Nadejda Remizovschi.

Nadejda este cel mai apreciat asistent medical 
din cadrul unui spital republican, acumulând 125 
de voturi. Asistenta a terminat Colegiul de Medici-
nă în anul 1992, fiind angajată la Spitalul Raional 
Orhei ca asistentă medicală de operație, însă și-a 
dorit foarte mult să se întoarcă în oraș. Peste un an 
a abandonat munca din instituția raională și s-a 
angajat la Institutul Oncologic.

„Nu regret că am venit aici. Mulți oameni mă 
întreabă de ce stau aici. În secția noastră, de tumori 

în regiunea cap și gât, avem pacienți foarte dificili 
din punct de vedere medical, dar eu niciodată nu 
am avut de gând să plec. Pacienții din secția noas-
tră nu au nevoie numai de pansamente. După o 
intervenție la noi, ei se văd în oglindă cu totul al-
tfel. Evident că ei nu mai pot reveni la normalitatea 
de dinainte de intervenție. Și aici intervine rolul 
nostru, de susținere și încurajare”, mărturisește fe-
meia.

Ina Bordian este asistentă medicală nominaliza-
tă din cadrul unui spital municipal. Aceasta a acu-
mulat 42 de voturi și este angajată la Spitalul Cli-
nic Municipal „Gheorghe Paladi”, de șapte ani.

„Pentru mine acest premiu este o motivație pen-
tru ca să muncesc mai mult. Nu cred că am făcut 

destule ca să primesc așa premiu. Dacă muncești, 
ești văzut și apreciat. Cea mai mare bucurie este 
atunci când pacientul se bucură că te-a cunoscut și, 
chiar dacă se externează, țin legătura cu noi. Pe om 
trebuie să-l asculți, mulți se plâng de probleme, de 
sănătate. Eu am îndrăgit profesia pe parcursul stu-
diilor medicale. Am venit la Colegiu din propria 
inițiativă”, povestește asistenta.

Cel de-al treilea asistent nominalizat din cadrul 
unui spital raional este Nicolae Prangachi, de la 
Spitalul Raional Nisporeni. Nicolae a acumulat 18 

voturi. „Sunt de trei ani asis-
tent medical în departamen-
tul primiri urgențe. Pentru 
mine este importantă atenția, 
acordată de pacienți. Nu 
contează ce fel de premiu, ce 
valoare are, ci faptul că 
pacienții s-au gândit la mi-
ne”, ne-a mărturisit Nicolae.

Noi le dorim tuturor 
asistenților medicali din țară 
cât mai multe aprecieri din 
partea pacienților, multă să-
nătate și răbdare. Vom preciza că campania – Cel 
mai apreciat asistent medical a ajuns la a treia 
ediție. Pentru a susține asistentul medical, pacienții 
au putut lăsa numele asistentului medical în co-
mentariul spitalului în care activează, pe Platforma 
Spitale.md.

În acest an au fost nominalizați 75 de asistenți 
medicali din 27 de spitale publice raionale, muni-
cipale și republicane, înregistrându-se 1.433 de 
voturi. Premiul oferit de Platforma Spitale.md a 
constat din diplomă și trofeu, un set de măști, dez-
infectant și un power bank. Partenerul campaniei 
– Medstyle le-a oferit premianților câte un halat.

Campania „Cel mai apreciat asistent medical 
2021” are loc în cadrul proiectului „Monitorul 
Sănătății pentru o bună guvernare în RM” imple-
mentat de Centrul pentru Politici și Analize în Să-
nătate cu suportul financiar al Fundației Soros-
Moldova.

Cine sunt cei mai apreciați asistenți medicali 
din Moldova, potrivit clasamentului spitale.md
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Cadrul de politici în domeniul asistenței medi-
cale primare a fost consolidat în cadrul Conferinței 
Globale în Asistența Medicală Primară (AMP) din 
Alma-Ata (1978) care pledează „către acoperirea uni-
versală în sănătate” tendință inlcusă și în Obiectivele 
Durabile de Dezvoltare. Fiind reafirmate și la Astana, 
Kazahstan în octombrie 2018, guvernele, ministerele 
și reprezentanții statelor și-au asumat angajamentele 
pentru dezvoltarea durabilă în vederea asigurării 
sănătății pentru toți. Noua declarație a înaltului forum 
din Astana susține consolidarea AMP ca fiind cea mai 
eficientă și inclusivă abordare pentru îmbunătățirea 
sănătății fizice și mintale a oamenilor, precum și bu-
năstării sociale și o piatră de temelie a unui sistem 
durabil de sănătate. Drept obiectiv distinct al 
Declarației este asigurarea ca AMP și serviciile de 
sănătate să fie de înaltă calitate, sigure, cuprinzătoare, 
integrate și centrate pe oameni, accesibile din punct 
de vedere financiar și geografic, disponibile, acestea 
fiind oferite cu compasiune, respect și demnitate de 
către profesioniștii din domeniul sănătății, bine 
pregătiți, calificați, motivați și dedicați profesiei. 

Realizarea acestor obiective, nu constituie simpla 
acoperire cu servicii de sănătate a populației, dar 
soluționarea principalelor provocări: demografice, 
economice, inechitate medicală, socială, la nivel glo-
bal și național. Principala provocare demografică la 
nivel Global, îmbătrânirea continuă a populație, în 
2019 circa 703 milioane de persoane aveau vârsta de 
65 ani și peste. Ponderea acestor persoane la nivel 
Global, în totalul populație s-a majorat de la 6% în 
anul 1990 până la 9% în anul 2019, iar până în anul 
2050 se estimează o creștere până la 16%. Creșterea 
cererii și costurilor de îngrijire a sănătății pentru 
această categorie de persoane a accelerat și nevoia 
abordării acestora prin prisma de economisire a re-

surselor disponibile în special, resursele umane și fi-
nanciare, îmbunătățirea accesului la servicii de sănă-
tate, furnizarea serviciilor calitative de îngrijire pri-
mară, aceasta cum ne demonstrează practica altor 
state poate fi realizată de către Asistența Medicală 
Comunitară (AMC). Lucrătorii din domeniul sănătății 
comunitare, au potențialul de a spori accesul și cali-
tatea asistenței medicale primare acordată cetățenilor, 
dar capacitățile lor de a contribui ca membri ai echi-
pei multidisciplinare de îngrijire, rămân în mare parte 
subutilizate, la nivel de comunitate. Este necesar în-
drumarea cu privire la modalitățile de a promova și 
extinde cele mai bune practici cu privire la asistentul 
medical comunitar și rolul acestuia în domeniul AMP. 
Pentru a oferi argumente și dovezi cu privire la 
potențialul acestor lucrători, am caracterizat rolurile 
și funcțiile asistentului medical comunitar din dome-
niul sănătății printr-o revizuire și sinteză a literaturii 
internaționale de specialitate. Analiza a 30 de studii a 
identificat cel puțin 12 funcții specifice asistentului 
medical comunitar (coordonarea îngrijirii, instruirea 
în domeniul sănătății, asistență socială, evaluarea 
sănătății, legarea resurselor, gestionarea cazurilor, 
gestionarea medicamentelor, îngrijirea la distanță, 
urmărire, administrare, educație pentru sănătate, spri-
jin pentru alfabetizare) și 3 proeminente roluri repre-
zentând grupuri de funcții: servicii clinice, conexiuni 
de resurse comunitare, educație și instruire pentru 
sănătate. Putem afirma cu certitudine că implicațiile 
pentru formarea lucrătorilor din domeniul sănătății 
comunitare și sprijinul clinic acordat de către acesta 
în îngrijirea primară, contribuie la fortificarea sănătății 
persoanelor și a bunăstării acestora la general per 
comunitate. Conform aceluiași studiu, definim lucră-
torii comunitari din domeniul sănătății din AMP ca 
profesioniști bine instruiți, care nu se limitează numai 

la o educație medicală formală, dar 
care oferă asistență și servicii integrate 
în îngrijirea primară, desfășoară funcții 
centrate pe persoană, susțin îngrijirea 
bazată pe echipă, abordează factorii 
determinanți sociali ai sănătății și pro-
movează accesul la îngrijirea sănătății, 
implicarea pacienților cu boli netrans-
misibile (BNT) în controlul maladiei și 
consolidarea capacităților de auto-în-
grijire, monitorizarea rezultatelor 
intervențiilor aplicate să îmbunătățească 
calitatea veții pacientului*. 

Termenul „asistență medicală co-
munitară” provine din Engleză și în-
seamnă, în sens restrâns, „îngrijiri co-
munitare” sau „nursing comunitar”. În 
sens larg, conceptul reprezintă o sinteză a practicii de 
Nursing, Sănătate Publică, Promovarea Sănătații și 
Îngrijiri Primare de Sănătate, redată prin furnizarea și 
promovarea stilurilor de viață prin educație; 
conștientizare publică și mobilizare a comunității1. 
La fel, conceptul mai include două principii majore: 
prevenția și justiția socială2, adică un asemenea pro-
fesionist trebuie să fie empatic și să aibă dorința de a 
ajuta persoanele dezavantajate. 

Profesia de Asistent Medical Comunitar a fost 
inițiată în Republica Moldova în anul 2014, fiind 
condiționată de reforma sistemului de asistență medi-
cală primară. Activitatea acestuia a fost reglementată 
prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și 
protecției Sociale (MSMPS) al Republicii Moldova 
nr.157/2014 „Cu privire la organizarea activității 
asistentului medical comunitar”, iar specialitatea 
asistentă medicală comunitară a fost introdusă în No-
menclatorul Ocupațiilor. 

Asistenta medicală comunitară este parte compo-
nentă a echipei medicului de familie, locul de muncă 
fiind instituția de asistență medicală primară. Cadrul 
specific în reglementarea asistenței medicale comuni-
tare rezumă în normele de organizare a activității de 
asistentă medicală comunitară3 care prevede obiecti-
vele, atribuțiile, responsabilitățile și drepturile asis-
tentei medicale comunitare, elaborate în baza norme-
lor privind reglementarea asistenței medicale prima-
re4. Conform acestui document, serviciile de asistență 

1 http://emedic.ro/Master/Programul-de-Master-Dezvolta-
rea-serviciilor-de-nursing-comunitar.htm
2 http://degree.csusm.edu/articles/nursing/what-is-communi-
ty-health-nursing.aspx
3  Aprobat prin ord. MS nr.157 din 5.03.2014 http://www.
ms.gov.md/sites/default/files/legislatie/ord_nr._157_
din_05.03.2014-cu_privire_la_organizarea_activitatii_asisten-
tului_medical_comunitar.pdf
4 Aprobate prin ordinul Ministerului Sănătății nr.695 din 
13.10.2010, http://www.ms.gov.md/sites/default/files/legislatie/
ordin_no_695_din_13.10.2010.pdf 

medicală comunitară sunt supervizate de medicul de 
familie și conducătorul instituției medicale de 
asistență medicală primară și nu prevede vreun nivel 
de autonomie profesională, conform competențelor. 

Acestea sunt: 
determinarea în mod activ a nevoilor de îngrijiri • 
generale de sănătate ale populației cu risc crescut 
de îmbolnăvire și a grupurilor defavorizate; 
asigurarea integrării prestațiilor medicale și soci-• 
ale la nivelul comunității și participarea la 
soluționarea problemelor medico-sociale ale indi-
vidului;
oferirea informațiilor de educație pentru sănătate • 
în vederea schimbării comportamentului 
populației față de propria sănătate; 
acordarea îngrijirilor medicale la domiciliu, de • 
recuperare și a îngrijirilor paliative;
Aceste prevederi generale corespund în mare par-

te experienței și practicii internaționale întâlnite în 
țările care organizează acest tip de serviciu medical. 
În regiunea Europei sud-est conceptul de AMC s-a 
reorientat mai mult spre componenta de îngrijire a 
persoanelor bolnave, nu și pe prevenție, ca în vestul 
Europei. 

În majoritatea țărilor în tranziție, sistemul de 
AMC reprezintă, cel puțin, cinci niveluri de îngrijire 
ce răspund nevoilor generale de asistență medicală:

auto-îngrijirea;• 
îngrijirea oferită de membrii familiei;• 
îngrijirea și sprijinul vecinilor și grupurilor din • 
comunitate;
îngrijirea și sprijinul acordat de furnizorii de ser-• 
vicii de sănătate;
bunăstarea și sprijinul acordat de aliații comunității • 
(APC, APL, ONG, asistență socială, mass-media, 
mediul academic, mediul de afaceri).

*Andrea L. Hartzler, Roles and Functions of Community Heal-
th Workers in Primary Care, PMCID: PMC5951253; 
PMID: 29760028

Asistentul Medical Comunitar 
în Republica Moldova

38 39



Astfel, actorii-cheie din cadrul AMC sunt: 
persoana, familia, comunitatea;• 
furnizorii de servicii de sănătate;• 
aliații comunității.• 
În Moldova, rolul asistentei medicale comunitare 

se rezumă la supravegherea și îngrijirea comunitară a 
bolnavilor, iar acțiunile de consiliere și educație pentru 
o viață sănătoasă, integrarea activității serviciilor me-
dicale cu cele sociale și abordarea integrată a nevoilor 
individului, care focalizează activitatea pe grupe vul-
nerabile atât din punct de vedere social, cât și datorată 
vârstei sau unor afecțiuni cornice nu este realizată. 

Necesitatea pentru asemenea profesioniști este 
în creștere, în special în condițiile schimbărilor la 
nivelul structurii demografice datorate îmbătrînirii 
populației și a migrației adulților apți de muncă, dar 
și a nivelului ridicat de îmbolnăvire. 

La nivel de populație generală prevalența bolilor 
netransmisibile (BNT) rămâne a fi înaltă, circa 77% 
din populație suferă de boli non-transmisibile (mala-
dii cardiovasculare, cancer, diabet zaharat, tulburări 
mintale și de comportament, etc.). 

Fiecare a treia persoană suferă de cel puțin o boa-
lă cronică (35,5%), iar fiecare a doua persoană suferă 
de cel puțin două maladii cronice”5.Circa 92% din 
persoanele cu dizabilitate primară sunt în vârsta aptă 
de muncă, 64% din acestea fiind din mediul rural. 
Printre cele mai reprezentate cauze care determină 
dizabilitatea primară sunt bolile aparatului circulator 
(20,2%), tumorile (18,5%) și bolile aparatului osteo-
muscular (12,4%).6 

În structura persoanelor cu dizabilitate primară 
predomină bărbații cu o pondere de 62% față de 38% 
femei. Rata dizabilității primare este aproape de două 
ori mai mare în rândul bărbaților (42 cazuri la 10 mii 
comparativ cu 24 cazuri la 10 mii femei). Pe măsura 
înaintării în vârstă crește riscul survenirii dizabilității, 
5  Evaluarea ”Accesul populației la servicii de sănătate”, 
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/ac-
ces_servicii_sanatate/Acces_servicii_sanatate_2016.pdf
6  Anuarul statistic al sistemului de sănătate 2018, Mortali-
tatea generală a populației, https://cloud.mail.ru/
public/3MzJ/5eQEQUcxD/3.%20RAPOARTE%20DE%20AC-
TIVITATE%20A%20INSTITUTIILOR%20MEDICO-
SANITARE/S%C4%83n%C4%83tatea%20
Public%C4%83%20%C3%AEn%20Moldova%20
2018/01.%20Indicii%20%C3%AEn%20tabele%20
%C5%9Fi%20diagrame.pdf;

rata fiind mai mare pentru persoanele ce au depășit 50 
ani (54 persoane la 10 mii locuitori cu vârsta 
respectivă).7 

Nivelul înalt al deceselor este cauzat de bolile 
non-transmisibile (87%), mai mult de jumătate se 
datorează bolilor cardiovasculare (57%), fiind urmate 
de bolile oncologice (16%). În cazul bolilor cardio-
vasculare femeile prevalează, pe când în cazul celor-
lalte cauze prevalează bărbații8. 

Se constată o tendință de adresare tardivă la me-
dic, preponderent în caz de boală. Marea majoritate 
(81,4%) a participanților la studiul ”Cunoștințe, atitu-
dini și practici legate de bolile netransmisibile și 
adresabilitatea la servicii medicale în Republica 
Moldova”9 s-au adresat la medic pentru prima dată în 
caz de boală. Există și diferența de gen în atitudinea 
față de propria sănătate femeile fiind mai interesate în 
realizarea vizitelor profilactice (57,9% versus 48,3 % 
bărbați). În grupul de persoane cu vârsta de peste 45 
ani se observă evitarea contactului cu instituțiile me-
dicale, decât doar în cazuri de boală sau urgențe me-
dicale, cu atât mai puțin pentru verificarea sistemati-
că a stării de sănătate (controlul profilactic). 

Din totalul de 23.981 asistenți medicali în Repu-
blica Moldova, 30% (4.172 pers.) sunt asistenți medi-
cali a medicului de familie10. Circa 683 din asistenți 
medicali, au atribuții de asistenți medicali comunitari 
și numai 19,3% (132 pers.) sunt angajați titulari cu 
sarcină deplină, în rest 80,7% (551 pers.) au primit 
atribuții de asistentă medicală comunitară, adițional 
la atribuțiile de asistentă medicală a medicului de 
familie. În jur de 48% din asistentele medicale comu-
nitare angajate în prezent sunt deja pensionate11, ceea 
ce reprezintă o problemă atât pentru realizarea 

7  Situația persoanelor cu dizabilități 2017, https://statisti-
ca.gov.md/public/files/ComPresa/Populatia/Situatia_pers_
dizabilitati_2017.pdf;
8  Anuarul statistic al sistemului de sănătate 2018, Mortali-
tatea generală a populației, ibid.
9  Studiul „Cunoștințe, atitudini și practici legate de bolile 
netransmisibile și adresabilitatea la servicii medicale în Repu-
blica Moldova: un studiu de referință la nivel de gospodărie”, 
Leah F. Bohle, octombrie 2017, Proiect Viață Sănătoasă. 
10  Anuarul statistic al sistemului de sănătate 2018, Rețeaua 
instituțiilor medico-sanitare, ibid;
11  Analiza situațională ”Asistența medicală comunitară în 
Moldova în contextual reducerii bolilor netransmisibile”, V.
Volcov, 2017, Proiectul Viața Sănătoasă;

atribuțiilor de bază, care presupune în mare parte, 
deplasarea în comunitate deseori la distanțe impună-
toare pentru prestarea serviciilor de îngrijiri la domi-
ciliu, dar și prezintă riscuri cu privire la perspectivele 
de asigurare a instituțiilor medico-sanitare cu asisten-
te medicale comunitare în viitorul apropiat. 

Normativul care stabilește necesarul de asistenți 
medicali comunitari la nivel național este stabilit con-
form raportului: o unitate de asistent medical comu-
nitar la 2.000 locuitori. Cu toate că funcția de asisten-
tă medicală comunitară este normată din 2014, până 
la moment nu există profesiograma și fișa postului, 
instrumente de evaluare a necesităților comunitare, 
registre de evidență a populației, standardizarea echi-
pamentului și resurselor necesare pentru realizarea 
atribuțiilor, ghiduri /protocoale standardizate pe 
conținuturi specifice (de exemplu BNT, etc.), instru-
mente de screening a comunității. La moment nu 
există nici indicatori de performanță pentru serviciile 
prestate de asitenta medicală comunitară, dacă pentru 
serviciile medicale ar putea fi utilizați indicatorii din 
cadrul AMP, atunci pentru sarcinile de prevenire și 
lucrul cu persoanele vulnerabile nu există repere. 

Oportunitățile de dezvoltare a carierei în asistența 
medicală comunitară sunt limitate pentru că nu există 
reglementări ale nivelurilor de calificare profesiona-
lă, dar și delimitarea atribuțiilor asistentei medicale a 
medicului de familie și asistenta medicală comunita-
ră. Dacă cadrul normativ de reglementare legală a 
serviciilor de îngrijiri comunitare și medicale la do-
miciliu este definit, atunci exercitarea profesiei de 
asistent medical comunitar nu este realizat.

Așa cum, în Uniunea Europeană nivelul de califi-
care pentru un asemenea practician corespunde studi-
ilor de masterat, în Moldova doar în 2017 a fost 
aprobată specialitatea Asistent medical în învățământul 
superior, ciclul de licență. Pe de altă parte, învățământul 
profesional-tehnic postsecundar, poate să asigure re-
sursele umane pentru AMC prin formarea de bază a 
asistetului medical generalist, completată de progra-
me de educație continuă în AMC, mai ales, pentru 
prestarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu.

Serviciile de îngrijiri medicale comunitare și la do-
miciliu sunt prestate neuniform în plan geogrfic la nivel 
Național, inclusiv și de către rețele de prestatori privați, 
mai ales că acestea sunt dependente de fondurile aloca-

te de donatori12. La nivel Național sunt replicate doar 
modelele de servicii de îngrijiri comunitare: de sănătate 
mintală și de sănătate prietenoase tinerilor, finanțate 
dintr-un „buget global” asigurat de către Compania 
Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)13. 

Furnizorii de servicii de AMC sunt instituțiile 
medico-sanitare publice, private, organizațiile negu-
vernamentale, acreditate de către Consiliul Naţional 
de Evaluare şi Acreditare în Sănătate. Conform Pro-
gramului unic al asigurării obligatorii de asistență 
medicală14, contractarea furnizorilor privați de către 
CNAM are loc în condiții strict determinate: acredi-
tare, licențiere, trei ani de experiență în prestarea 
serviciilor, disponibilitatea resurselor umane. Servi-
ciile de îngrijiri comunitare sunt achitate din fondul 
de bază al CNAM pe două filiere: asistenţa medicală 
primară, inclusiv pentru centrele comunitare de sănă-
tate mintală și centrele de sănătate prietenoase tineri-
lor și pentru îngrijiri medicale comunitare şi la domi-
ciliu, inclusive servicii paliative.

Formarea de bază a asistentului medical comu-
nitar este de asistent medical generalist. Rețeaua de 
instituții publice de învățământ profesional-tehnic 
postsecundar în domeniul Medicină (Centrul de 
excelență în medicină și farmacie și alte patru colegii 
de medicină din Bălți, Orhei, Cahul, Ungheni) oferă 
opțional cursuri relevante ocupației de asistent medi-
cal comunitar, începând cu anul 2016. Aceste instituții 
oferă programe de studii, la specialitatea Medicină 
generală, cu calificările: felceri, asistent medical, 
moaşă, felcer laborant, asistent igienist epidemiolog; 
specialitatea Farmacie, cu calificarea: laborant far-
macist, şi specialitatea Stomatologie, cu calificarea 
tehnician dentar. Pentru asigurarea traseului individu-
al de formare profesională sunt oferite cursuri 
opționale, relevante calificării în AMC inclusiv pro-
movarea sănătății, nutriție umană și siguranța alimen-
telor, îngrijiri paliative, supravegherea și controlul 
maladiilor netransmisibile. 

Educația medicală continuă în AMC este oferită 
în cadrul Centrului de Educație Medicală Continuă a 
personalului medical și farmaceutic cu studii medii 
12 Conform AO HOMECARE, coordinator al rețelei presta-
torilor de servicii de îngrijiri medicale comunitare și la domi-
ciliu.
13 http://cnam.md/
14 Aprobat prin HG nr. 1387 din  10.12.2007
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(CEMCPMFSM)15. Programele de învăţământ credi-
tate sunt cursurile de specializare și perfecționare de 
lungă și scurtă durată (pentru dobândirea de noi com-
petenţe). Două la sută din bugetul unei instituții me-
dicale publice poate fi cheltuit pentru instruirea 
angajaților. 

Deși activitatea asistentei medicale comunitare a 
fost reglementată printr-un act normativ al Ministeru-
lui Sănătății, introducerea în practica curentă a 
activității de asistentă medicală comunitară, este limi-
tată în anumite teritorii, iar implimentare acestui nou 
serviciu necesită promovare și ajustarea cadrului nor-
mativ existent din domeniul AMP. Specificul 
activității asistentei medicale comunitare este puțin 
cunoscut atît la nivelul managerilor centrelor de sănă-
tate, cît și printre furnizorii de servicii medicale. La 
moment din cauza comasării a două roluri cel de asis-
tentă medicală a medicului de familie și asistentă 
medicală comunitară în marea majoritate a cazurilor, 
dar și formarea insuficientă de asitente medicale co-
munitar, asistența medicală comunitară nu poate 
constitui un instrument suficient în schimbarea com-
portamentelor privind un stil de viată sănătos și acor-
da suport grupurilor vulnerabile în accesarea servici-
ilor medicale la nivel de localitate.

În acest context, reieșind din constatările evaluă-
rilor și studiilor realizate în subiectul AMC în Repu-
blica Moldova, Proiectul Viață Sănătoasă și-a formu-
lat una din direcțiile prioritare și anume de consolida-
re a rolului asistentei medicale comunitare în cadrul 
sistemului de sănătate punîndu-se accentul pe preve-
nirea bolilor non transmisibile și suportul pe care 
aceasta, poate să îl ofere în asistența și îngrijiri de 
durată persoanelor cu necesități complexe, inclusiv 
prin facilitarea prestării serviciilor într-un mod inte-
grat cu ceilalți actori din sectoarele publice, societa-
tea civilă, prestatorii de servicii privați și membrii 
comunității.

La nivel de consolidare a politicilor de sănătate 
și a cadrului normativ de implementare, în strînsă 
colaborare cu Ministerul Sănătății Muncii și Protecției 
Sociale, Proiectul fortifică rolul asitentei medicale 
comunitare în calitate de instrument al activității de 
medicină primară și ca o componentă indinspensabilă, 

15 http://cemc.ms.md/admin/public/uploads/Plan%20
EMC%202017.pdf

a echipei multidisciplinare care evaluează nevoile de 
sănătate ale individului și comunității. În acest sens a 
fost creat la nivel de MSMPS (Dispoziția nr.148 din 
18.05.19) cu privire la Grupul de Lucru în consolida-
rea asistenței medicale comunitare integrate care are 
ca membri profesioniști din sectoarele relevante, 
asistența medicală primară, sănătate publică, asistență 
socială, medii academice din sănătate și asistență so-
cială, CNAM, ANSP, Crucea Roșie Elveția, proiecte 
finanțate de SDC care implementează servicii comu-
nitare (MENSANA, Generație Tânără), agenții ONU 
(OMS, UNFPA), ONG-uri (Home Care). 

Grupul de lucru a fost implicat nemijlocit în ela-
borarea modelelor de AMC reieșind din practica 
internațională (România, Portugalia etc.) și ajustarea 
serviciilor furnizate la problemele pacienților și spe-
cificul demografic al Republicii Moldova în special 
la nivel rural, tipul de intervenții necesare, rolurile și 
responsabilitățile asistentei medicale comunitare. 
Aspectele cheie pentru evaluarea economică și reco-
mandările pentru finanțarea AMC au fost consultate 
în cadrul ședințelor Grupului de lucru, inclusiv costi-
ficarea „de sus în jos” la nivel național pentru anga-
jarea, formarea personalului, dotarea cu echipament 
și resurse necesare realizării atribuțiilor. 

Rezultatele acestor discuții și consultări au fost 
utilizate la revizuirea Ordinului MSMPS nr.157/2014, 
fiind elaborată metodologia pentru operaționalizarea 
în practică a prevederilor legale cu detalierea 
atribuțiilor, activităților, modului de evaluare și mo-
nitorizare a activității asistentei medicale comunitare 
și a instrumentelor de intervenție în practică, cadrul 
de raportare către managerul centrului de sănătate. 
Proiectul de Ordin revizuit urmează să fie pilotat în 
unul din raioanele țintă ale proiectului, ajustat și pro-
pus spre aprobare MSMPS, pentru a implimenta 
AMC la nivel Național. 

În scopul facilitării formării cadrelor în asistența 
medicală comunitară Proiectul a oferit suport și a or-
ganizat procesul de elaborare a Profilului ocupațional și 
Standardul Educațional pentru asistenta medicală comu-
nitară care au fost validate și aprobate prin ordinele 
MSMPS nr. 576d din 06.11.2018 și ordinul Ministerului 
Educației nr. 1171 din 18.12.2018. Pentru inițierea pro-
cesului de instruire inițială urmează să fie elaborat Stan-
dardul Ocupațional al asitentei medicale comunitare. 

Totodată, în baza Evaluării necesităților de instru-
ire a asitentelor medicale comunitare, Proiectul a 
susținut elaborarea modulelor practice în cele 3 dome-
nii de activitate și a unui modul practic pentru instru-
irea în comun a echipelor comunitare. Aceste Module 
au fost preluate pentru Elaborarea Curriculei „Cursul 
de Specializare în AMC”, la fel susținut de Proiect, 
care a inclus subiecte cu referire la rolul asitentei me-
dicali comunitari în prevenirea BNT și promovarea 
sănătății, înțelegerea vulnerabilității din perspectiva 
sănătății și situației sociale, evaluarea necesităților 
comunității (catagrafia), suportul în accesul la servicii 
medicale pentru populația vulnerabilă, comunicarea 
cu pacientul, consiliere psihologică, etc. Odată cu 
aprobarea Ordinului revizuit urmează să fie aprobat și 
acest curs care va permite formarea asistentelor medi-
cale comunitare din rîndul asistentelor medicale exis-
tente sau după absolvirea formării de bază. 

La moment aceste module sunt utilizate în forma-
rea asistentelor medicale comunitare din raioanele și 
comunitățile țintă ale Proiectului, pentru a asigura 
pilotarea modelelor de asistență comunitară integrată 
în comun cu prestatorii de servicii din sectorul social, 
ONG-uri, instituții de educație, ordine publică și ne-
mijlocit în colaborare și coordonare cu APL. 

Instruirile sunt realizate prin intermediul rețelei de 
formatori naționali, profesioniști în domeniile rele-
vante din cadrul Universității de Medicină și Farma-
cie, Centrul de Educație Medicală Continuă a perso-
nalului medical și farmaceutic cu studii medii și 
Asociația de Nursing din Republica Moldova. În pe-
rioada anilor 2020-2021 au fost instruite circa 300 de 
asistente medicale cărora le-au fost delegate atribuții 
de asistente medicale comunitare. 

Tatiana Dnestrean, expert asistență integrată/ 
asistență socială, Proiectul Viață Sănătoasă,  

tatiana.dnestrean@viatasan.md;
Octavian Pascaru, expert asistență integrată/  

asistență medicală primară aplicată, Proiectul Viață 
Sănătoasă, octavian.pascaru@viatasan.md

Unul dintre principalele obiective ale asistentei 
medicale comunitare este determinarea activă a nevo-
ilor generale de îngrijire a sănătății populației cu risc 
ridicat (de boală) și a grupurilor vulnerabile pentru a 

asigura accesul la resursele din comunitate, servicii și 
facilități într-un mod integrat cu serviciile sociale, 
ONG-uri etc. și cu sprijinul direct al APL. Asistenta 
medicală comunitară are responsabilitatea de a eva-
lua și înregistra informațiile inițiale referitoare la să-
nătatea populației, ca urmare a situației identificate 
sunt planificate și gestionate intervențiile și sesizările 
necesare soluționării cazului, inclusiv prin implicarea 
în gestionarea comună asistentul social comunitar, 
echipa multidisciplinară comunitară. Comunicarea, 
colaborarea și conlucrarea intersectorială pentru bu-
năstarea comunității și generarea de acțiuni medico-
sociale promte pentru soluționarea nevoilor populației, 
necesită un schimb continuu de informații între mem-
brii echipei multidisciplinare, accesul la baze de date 
comune, cu regret această abordare în prezent este 
subdezvoltată. 

Astfel, în comun cu reprezentanții MSMPS și 
Grupul de Lucru s-a constatat că domeniul de 
asistență medicală comunitară necesită în activitatea 
sa un sistem informatic care poate fi elaborat ca un 
modul integrat în Sistemului Informațional Automa-
tizat Asistența Medicală Primară (SIA AMP) existent, 
acordând atenție sporită asupra elementelor de bunăs-
tare generală. În acest context, Proiectul Viață Sănă-
toasă a facilitat realizarea unei evaluări structurate a 
sistemului informațional, care a permis identificarea 
domeniilor ce pot îmbunătăți mecanismul de monito-
rizare și evaluare a activității asistenteii medicale 
comunitare prin consolidarea SIA AMP al MSMPS 
pentru sectorul de asistență medicală comunitară. 

Rezultatul evaluării SIA AMP a permis identifica-
rea acțiunilor necesare în vederea elaborării și imple-
mentării instrumentelor digitale pentru evaluarea 
necesităților, gestionarea serviciilor de asistență me-
dicală comunitară, evidența și raportarea activității 
către actorii implicați. Modulul IT pentru AMC va 
simplifica mult domeniul de activitate al asitentei 
medicale comunitare contribuind la eficientizarea 
procesului de prestare a serviciilor de sănătate la ni-
vel de comunitate. 

„Cu cât asistentele medicale comunitare sunt mai 
bine pregătite, cu atât mai mult capătă încrederea și 
respectul din partea beneficiarilor direcți, ale 
autorităților centrale și locale și ale celorlalți furnizori 
de servicii, dar și a societății civile”, susține Dr. 
Luminița Marcu, expertă internațională în asistența 
medicală comunitară și prestarea serviciilor integrate. 

Proiectul „Viață Sănătoasă” va continua să sprijine 
reformele de la nivel național și local, asistînd actorii 
implicați în consolidarea asistenței medicale primare, 
cu accent pe consolidarea rolului asistentului medical 
comunitar și prestarea serviciilor de asistență integra-
tă, în strânsă colaborare cu sectorul social, autoritatea 
publică locală și alte domenii relevante.
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Asistența comunitară inte-
grată are o rețea de 18 forma-
tori. Aceștia sunt reprezentați 
din mediul academic și practici-
eni din asistența medicală pri-
mară, socială, sănătate publică 
și administrația publică locală 
ai raioanelor ce aplică modele 
de asistență comunitară integrată. Cei 18 formatori 
vor pregăti noile echipe multidisciplinare raionale 
și comunitare pentru aplicarea asistenței integrate.

„Asistența comunitară integrată plasează per-
soana în centrul unei rețele de suport, iar instituțiile 
de sănătate, sociale, educație, ordine publică, soci-
etatea civilă și administrația publică locală activea-
ză în comun pentru a coordona eforturile și a răs-
punde necesităților acestora. Conceptul merită 
efortul de a fi aplicat pentru a elimina treptat 
discrepanțele și vulnerabilitățile sociale și de acces 
limitat la serviciile medicale și sociale pentru per-
soanele cu boli cronice.”, susține Dr. Victoria Ste-
in, expertă internațională în asistența integrată, una 
din formatoarele rețelei de formatori.

Cursul de formare de formatori în asistența co-
munitară integrată a fost elaborat în baza datelor și 
cunoștințelor despre acest domeniu aplicat la nivel 
internațional și adaptat la contextul local de către 
Proiectul „Viață sănătoasă: reducerea poverii boli-
lor netransmisibile”. Acesta a durat trei zile (15-16 
și 29 septembrie) și a consolidat cunoștințele teore-
tice și practice ale formatorilor în instruirea, for-
marea și susținerea echipelor multidisciplinare din 
raioanele care vor implementa modele de asistență 
comunitară integrată. Totodată, conceptul de in-
struire și modulele de studiu, elaborate pentru for-
mare, urmează să fie instituționalizate în cadrul 
instituțiilor de învățământ superior și mediu, a 
instituțiilor de formare continuă din domeniile me-
dical, social și administrare publică.

„A fost nevoie să creăm această rețea de forma-
tori pentru a extinde aplicarea 
modelelor de prestare a servi-
ciilor într-un mod integrat și 
specializare profesională a 
cadrelor. Modulul elaborat de 
expertele internaționale în 
asistența integrată Dr. Victo-
ria Stein și Mandy Andrew 

include: elementele funda-
mentale ale asistenței inte-
grate, valorile organiza-
ționale, procedurile și instru-
mentele necesare pentru a 
plasa necesitățile persoanei 
în centrul atenției prestatori-
lor de servicii medicale și 

sociale.”, explică Tatiana Dnestrean, expertă în 
asistența integrată a Proiectului „Viață sănătoasă: 
reducerea poverii bolilor netransmisibile”.

„Reprezentativitatea profesională a celor 18 
formatori confirmă complexitatea problemelor 
abordate de sectoarele relevante procesului de im-
plementare a asistenței comunitare integrate. Con-
ceptul integrării permite optimizarea și direcționarea 
mai bună a serviciilor existente în comunitate, ges-
tionarea mai eficientă a factorilor de risc și 
vulnerabilităților prin abordarea multisectorială. În 
timp aplicarea asistenței integrate va duce la eco-
nomii de mijloace financiare și resurse umane da-
torită evitării suprapunerilor în acordarea servicii-
lor.”, a ținut să menționeze Mandy Andrew, exper-
tă internațională în asistența integrată.

Asistența comunitară integrată schimbă accen-
tul de pe boală pe abordarea centrată pe persoană, 
adică pune nevoile omului în mijlocul intervențiilor 
echipelor multidisciplinare. Modelele de asistența 
comunitară integrată urmează să fie aplicate la ni-
vel de țară până în anul 2024, în comunitățile-pilot 
din toate raioanele țării.

Dezvoltarea și implementarea asistenței comu-
nitare integrate este unul din obiectivele prioritare 
ale Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii 
bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de coo-
perare al Elveției și realizat de Institutul Elveției 
Tropical și de Sănătate Publică. Elveția este unul 
dintre cei mai mari finanțatori în domeniul medical 
din Republica Moldova.Din rețeaua create fac par-
te următoarele raioane: Edineț, Orhei, Ștefan-Vodă, 

Fălești, Ungheni și Cahul 
Glodeni, Florești, Telenești, 
Rezina, Strășeni, Ialoveni, 
Căușeni, Cimișlia, Leova, 
Cantemir.

Tatiana Dnestreanu,  
expert în îngrijiri integrate, 

proiectul Viața Sănătoasă

Crearea rețelei de formatori  
în asistența comunitară integrată

Rolul important al asistenților medicali  
în sistemul sănătății

Nursele au un rol important în în-
grijirea sănătății. De ce sunt invizibile 
în mass-media? Nursele au adus 
contribuții vitale în domeniul sănătății 
și îngrijirii de sănătate și sunt actorii 
principali în domeniul dat la moment. 
Nursele sunt mai numeroase ca me-
dici cu aproape 3 la 1. Deci, de ce 
lipsesc nursele atunci când vine vorba 
de mass-media în sănătate?

Un studiu de reper realizat în 1997 a arătat o 
imagine neplăcută a nurselor în mass-media. Titlul 
raportului, „Studiul Woodhull privind Nursing și 
mass-media: partener invizibil a îngrijirii de sănă-
tate”, spune totul. Studiul dat a fost realizat de 
Nancy Woodhull, redactorul fondator al ziarului 
USA Today, care a murit de cancer pulmonar îna-
inte de finalizarea studiului. Ea s-a confruntat cu 
contradicția dintre îngrijirea medicală excelentă pe 
care a primit-o și observarea sa privind implicarea 
minimă a nurselor în mass-media.

Un grup de lucru format din aproape 20 de cer-
cetători au analizat articole de știri despre sănătate 
ce au fost publicate în toate ziarele de presă posibi-
le pentru luna septembrie 1997. Rezultatele au 
confirmat ceea ce suspecta Nancy Woodhull: Nur-
sele sunt în mare parte absente în acoperirea mass-
media privind problemele de sănătate. Doar 4 la 
sută din articolele din ziare și 1 la sută în publicațiile 
săptămânale și din industrie au fost atribuite nurse-
lor. Ele aproape că nu erau incluse niciodată în po-
zele care însoțeau articolele de știri iar nursele erau 
menționate în doar 14 la sută din articolele totale.

Un raport actualizat a scos la iveală faptul că 
s-au înregistrat puține progrese. Acest raport a ana-
lizat știrile de sănătate publicate în septembrie 
2017 care au apărut în aceleași surse utilizate în 
studiul original. Citatele au fost atribuite nurselor 
la doar 2% din timp, au fost identificate în 4% din 
imagini și au fost menționate în 13% din articole. 
Nursele au lipsit în întregime în multe articole din 
eșantion, în ciuda relevanței unei perspective nur-
sing în acest subiect. Nursele erau cele mai invizi-
bile în articolele despre politică, activitatea de în-
grijire a sănătății și cercetare.

Mai mult decât „minioni”: Nursele merită mai 
mult respect din partea medicilor. Rezultatele celui 

de-al doilea studiu Woodhull au arătat 
diferențe majore de gen. Bărbații au fost 
cotați de aproape două ori mai des în 
știrile despre sănătate, eșantionate în 
comparație cu femeile (65 la sută față 
de 34 la sută), iar imaginile bărbaților 
le-au depășit pe cele ale femeilor de la 
72 la 28 la sută.

Aceste constatări sunt în concordanță 
cu rezultatele altor studii. Este greu de 

ignorat absența relativă a nurselor și faptul că 90 la 
sută dintre nurse sunt femei. Pentru a înțelege mai 
bine de ce nu s-a schimbat în mod esențial repre-
zentarea nurselor în media între 1997 și 2017, 
echipa Woodhull a intervievat 10 jurnaliști din do-
meniul sănătății. Aceștia au dezvăluit că puține 
nurse au fost intervievate dacă nu dețineau funcții 
înalte sau de administrație în domneiul sănătății. 
Unii au spus că trebuiau să justifice redactorii săi 
folosind ca sursă o nursă. Alții au fost derutați de 
responsabilitățile unei nurse. Câțiva dintre 
jurnaliștii intervievați care au folosit nursele pentru 
un articol au remarcat că perspectiva nurselor dese-
ori îmbogățea articolul.

Nu sunt destui medici? Nursele acoperă golul 
după ce au câștigat diplome online. Mesajul este 
puternic și clar: nursele nu sunt privite ca experți 
sau ca lideri cheie și, deci, nu sunt observate. Lipsa 
reprezentării nurselor în mass-media face parte din 
inegalitatea de gen înrădăcinate în mass-media. Pe 
de altă parte, contactele de la instituțiile medicale, 
academice și asociații nursing nu promovează nur-
sele ca subiecte pentru istorii în sănătate și îngrijire 
medicală.

Nursele alcătuiesc cel mai mare segment al forței 
de muncă nursing și au cea mai apropiată și mai 
susținută apropiere de pacienți. În sondajeleefectua-
te, ele sunt votate în mod repetat pentru a fi cea mai 
de încredere profesie. De-a lungul anilor, nursele au 
contribuit la îmbunătățirea accesului la îngrijire; au 
îmbunătățit accesul în domeniul telesănătate, au lu-
crat pentru a reduce erorile medicale și pentru a 
îmbunătăți siguranța pacientului; au promovat bu-
năstarea și îngrijirea preventive și altele. Pe scurt, 
nursele au contribuit la transformarea serviciilor de 
îngrijire medicală pentru a face față provocărilor 
unei populații din ce în ce mai diverse.
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Cu toate acestea, vizibilitatea lor în mass-media 
și influența în elaborarea politicilor nu sunt 
proporționale cu numărul, poziția și expertiza lor. 
Jurnaliștii datorează cititorilor să acorde atenție 
diversității surselor sale. Prin creșterea diversității 
surselor pentru a reflecta mai bine interesele și 
perspectivele consumatorilor, media îmbunătățește 
valoarea conținutului.

Există multe lucruri pe care nursele, instituțiile 
în care activează și asociațiile sale profesionale pot 
face pentru a fi strategice pentru implicarea 
jurnaliștilor. Pentru început, ei trebuie să răspundă 
mai rapid la întrebările reporterului, o problemă ce 
a arătat raportul Woodhull. Reporterii care lucrează 

la termene limită au nevoie de informații rapide și 
sunt gata să treacă la alte surse, adesea bărbați care 
nu sunt nurse. Reporterii și alte persoane care cau-
tă informații folosesc frecvent „experții” cei mai 
vizibili. 

Nursele trebuie să își revendice autoritatea pro-
fesională, expertiza și experiențele sale și să se 
angajeze proactiv cu mass-media. Acest lucru nu a 
descurajat niciodată nursele să facă ceea ce trebuie 
pentru a îmbunătăți sănătatea și îngrijirea sănătății. 
Nu ar trebui să fie nici în mass-media.

Elena Stempovscaia,  
Peședintele Asociației de Nursing din RM

Anual, pe data de 12 mai, în întreaga lume, 
este celebrată Ziua Internațională a Asistentului 
Medical. În acest sens, secretar de Stat, Igor Cu-
rov a venit cu un mesaj de felicitare dedicat cole-
gilor săi din sistemul medical.

”De Ziua Internațională a Asistenților Medi-
cali, vă aducem sincere aprecieri pentru dedicația 
și aportul adus sistemului de sănătate din Republi-
ca Moldova. În această perioadă complicată, mai 
mult ca niciodată, activitatea voastră a căpătat o 
însemnătate absolută și vitală pentru asigurarea 
unui mediu sănătos cetățenilor țării noastre.

Ați reușit să împletiți frumos, uneori până la 
epuizare, nivelul de profesi-
onalism și abilitatea de a 
lucra cot la cot, alături de 
medici, pentru a salva vieți 
omenești. Impactul tuturor 
acțiunilor voastre și orelor 
petrecute în instituțiile me-
dicale în lupta cu pandemia 
COVID-19 e mai mult de-
cât o dovadă de curaj, devo-
tament și dedicație față de 
această nobilă activitate.

Vă mulțumim pentru ce-
ea ce sunteți și munca asi-
duă realizată zilnic. Să aveți 
parte de multă sănătate, fe-
ricire, prosperitate și să vă 

bucurați de respectul, gratitudinea pacienților și 
de afecțiunea celor dragi”, a declarat Curov.

Această zi a fost lansată în anul 1974, la 
inițiativa Consiliului Internațional al Asistenților 
Medicali. La nivel mondial, pe aceeași dată, se 
sărbătorește și ziua de naștere a asistentei medica-
le Florence Nightingale, care a deschis prima 
școală pentru asistentele medicale pe lângă Spita-
lul ”Saint Thomas” din Londra (1860), realizând 
primul pas în pregătirea profesională și 
instituțională a asistentelor medicale, până atunci 
acestea fiind considerate persoane nepregătite, 
care îndeplineau munci umilitoare.

Ziua Internațională a Asistentului Medical: 
Mesajul secretarului de stat  

pentru colegii săi din sistemul medical

Un nou raport al Consiliului Internațional al 
Asistenților Medicali lansat astăzi, cu ocazia Zilei 
Internaționale a Asistentului Medical, solicită ca 
asistenții medicali să fie arhitecții și proiectanții 
viitoarelor sisteme de sănătate, și nu doar furnizori 
de îngrijiri.

Raportul “Asistenții Medicali - o voce de lider: 
o viziune pentru viitorul îngrijirilor de sănătate”, 
demonstrează rolul vital al asistenților medicali în 
succesul serviciilor de sănătate, și pledează pentru 
o mai mare implicare a asistenților medicali lea-
deri, în toate organizațiile de sănătate și la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel guvernamental. 

Constatări ale raportului: 
Asistenții medicali trebuie să fie creatorii siste-• 
melor de sănătate, nu doar persoanele care fur-
nizează servicii
Sănătatea să fie inclusă în toate politicile guver-• 
namentale, iar asistenții medicali cu experiență 
să asigure conducerea în toate organizațiile din 
cadrul sistemelor de sănătate și a departamente-
lor guvernamentale.
Guvernele să adopte noua strategie globală pen-• 
tru profesia de asistent medical și să integreze 
recomandările acesteia în strategiile naționale 
de sănătate. 
Guvernele să adopte planuri pe termen lung • 
privind forța de muncă și să devină autosufici-
ente în ceea ce privește oferta de asistenți medi-
cali autorizați, cu date transparente care să arate 
progresele înregistrate în atingerea acestui 
obiectiv.
Să fie schimbată versiunea care descrie • 
investițiile în locurile de muncă, educația și lie-
dership-ul asistenților medicali, drept costuri 
guvernamentale, astfel încât să recunoască că o 
astfel de cheltuială reprezintă o investiție în să-
nătatea, siguranța, securitatea și liniștea fiecărui 
cetățean.
Raportul subliniază că profesia de asistent me-

dical s-a aflat în centrul răspunsului la pandemie și 
că efectul COVID și-a pus amprenta, evidențiind 
necesitatea investițiilor. Pandemia a arătat clar că 
asistenții medicali au fost cei care au condus răs-
punsul, 90% dintre îngrijiri fiind efectuate de către 
ei, și că tot ei sunt cei care au văzut de aproape 

punctele slabe, fragilitățile și lacunele ce trebuie 
abordate în conceperea viitoarelor sisteme de  
sănătate. 

Raportul ICN subliniază transformările pe care 
asistenții medicali le-au condus în timpul pandemi-
ei, spirjinul de care are nevoie forța de muncă a 
asistenților medicali, și necesitatea ca viitoarele 
sisteme de sănătate să depășească cu mult nivelul 
de pregătirea pentru pandemiii și să fie adaptate la 
toate nevoile de sănătate viitoare.

În fiecare an, ICN, fondatorul Zilei Internaționale 
a Asistentului Medical, la data de 12 mai, aniversa-
rea nașterii lui Florence Nightingale, conduce 
festivitățile și apelul la acțiune. Președinta ICN, 
Dna. Annette Kennedy a declarat că anul acesta 
sărbătorim Ziua Internațională a Asistentului Me-
dical și aducem omagii celor 27 de milioane de 
asistenți medicali ai lumii care au demonstrat curaj 
compasiune, competențe și capacitate de leader-
ship excepționale, în fața pandemiei. Au salvat 
multe vieți, dar din păcate mii dintre ei și-au sacri-
ficat propria vieță. Ne vom aminti de ei astăzi și 
întotdeauna. 

Cercetările ICN sugerează că 80% dintre 
asistenții medicali se confruntă cu probleme de 
sănătate mintală, epuizare, depresie, tulburare de 
stres posttraumatic, și violență legată de COVID, și 
că va fi nevoie de 13 milioane de asistenți medicali 
pentru a acoperi deficitul global, în următorii 
câțiva ani. De aceea, este esențial ca guvernele să 
acționeze acum pentru diminuarea riscului de 

Potrivit unui nou raport ICN: 
„COVID-19 demonstrează că asistenții medicali trebuie 
să fie arhitecții viitoarelor sisteme de sănătate”
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creștere a ratei de rotație și pentru imbunătățirea 
retenției asistenților medicali. Investițiile, creșterea 
salariilor, îmbunătățirea condițiilor și strategiile de 
retenție nu pot fi negociabile, dacă vrem să ne sal-
văm sistemele de sănătate. 

Dacă am îmvățat o lecție din această pandemie, 
susține Dna. Kennedy, aceea este că avem nevoie 
de sisteme de sănătate puternice și rezilstente, pre-
gătite pentru necunoscut și care vor menține o so-
cietate sănătoasă. De asemenea, trebuie să abordăm 
problema inegalităților din centrul sistemelor noas-
tre actuale de sănătate, dintre care nu cea mai mică 
este inegalitatea de gen. În profesia de asistent me-
dical, 90% feminină, vocea noastră tot nu este au-
zită destul de tare, iar aceasta înseamnă că avem 
nevoie de mai multe funcții de conducere.

Datele OMS și ICN arată că 50% dintre țări 
dețin un Asistent șef guvernamental (GCN) auten-
tic și funcțional, dar chiar și acolo unde există 
această poziție, precum și alți asistenți medicali 
experți în funcții, aceștia nu sunt folosiți eficient și 
adesea sunt excluși din dezbaterile importante și 
din forumurile decizionale. De exemplu, chestio-
narul ICN adresat Asociațiilor Naționale de asistenți 
medicali (NNAs) arată că doar 42% dintre GCNs 
au fost implicați în procesul deciziobnal, 44% din-
tre asistenții medicali specialiști au fost implicați în 
decizii privind prevenirea și controlul infecțiilor, și 
40% dintre asistenții medicali cu experiență au fost 
implicați în procesul decizional la nivel înalt. 

Directorul Executiv ICN, Dl. Howard Catton a 
declarat că ICN continuă să solicite tuturor guver-
nelor să numească un Asistent șef guvernamental și 
consideră că este scandalos că multe dintre ele nu 
dețin încă o astfel de funcție. Asistența medicală ne 
poate asigura un viitor mai bun în domeniul 
sănătății, dar pentru ca acest lucru să se întâmple, 
vocea asistenților medicali trebuie să fie auzită, și 
să se acționeze în consecință. Asistenții medicali 
sunt cei care au văzut de aproape lacunele din sis-
temele noastre de sănătate, în timpul pandemiei, și 
ei sunt cei care au capacitatea de a le transforma. 
Raportul ICN, continuă Dl. Catton, subliniază că 
asistenții medicali trebuie să fie arhitecții și 
proiectanții viitoarelor sisteme de sănătate, nu nu-
mai furnizori de servicii. Nu este vorba doar despre 
acest rol cheie al asistentului șef la nivel guverna-
mental, ci despre asigurarea că asistenții medicali 
sunt prezenți, că sunt consultați în mod sistematic și 
regulat în luarea deciziilor strategice importante. 

Viziunea ICN a viitoarelor sisteme de sănătate 
plasează asistenții medicali în prim plan și îndeam-
nă la investiții radicale. Mai multe investiții în 
retenția, în locurile de muncă, leadershipul și 
educația asistentelor medicali, nu este doar “ceva 
ce ar fi frumos să avem”, ci este o chestiune de 
securitate națională și globală. Economia și 
siguranța noastră depind de soliditatea sistemelor 
noastre de sănătate, care trebuie să depășească cu 
mult pregătirea pentru pandemii.

Într-un an dificil pentru toţi, 
Publika TV a decis să marcheze 
11 ani prin poveştile unor oameni 
de la care avem ce învăţa. Am 
lansat campania "11 pentru Mol-
dova" prin care vrem să descope-
rim împreună istoriile unor ade-
văraţi eroi. Medici, profesori, 
poliţişti, salvatori - toţi cei care 
ne demonstrează în fiecare zi că 
schimbările şi provocările ne fac 
mai puternici. Ei sunt eroii Publi-
ka TV. Sunt oameni care ne oferă 
lecţii de viaţă prin propriul exem-
plu. Vă invităm să-i cunoaşteţi pe 
cei care merită toată aprecierea 
noastră.

Când a început pandemia de COVID-19, Nelea 
Leca era coordonatoarea asistentelor medicale din 
Secţia Chirurgie Toracică de la Institutul de Medi-
cină Urgentă. A fost anunţată apoi că vor începe să 
trateze bolnavii de COVID-19, dar nu a fost descu-
rajată şi şi-a continuat activitatea cu aceeaşi dărui-
re. Nelea Leca este asistentul medical despre care 
vă vom vorbi în campania "11 Pentru Moldova". 
Am găsit-o la muncă, pregătindu-se de o nouă tură. 
De un an, a învăţat să îmbrace costumul de protec-
ţie repede şi cu îndemânare.

"Când intri într-un salon în care sunt pacienţi în 
stare gravă, în primul rând, ei nu trebuie să vadă 
disperarea. E destul să-i atingi. Ai atins pacientul 
de mână şi îi prinzi privirea. Îi prinzi privirea, te 
uiţi în ochii lui şi îi dai de înţeles că eşti lângă el, îi 
dai de înţeles că totul o să fie bine şi dacă se întâm-
plă ceva, eu o să fiu aici. ", a spus asistentul medi-
cal superior, Nelea Leca. 

După opt luni de muncă în focar, Nelea s-a îm-
bolnăvit de COVID-19. Din şeful asistentelor din 
Secţia Chirurgie Toracică, a devenit pacientul lor.

"Am fost şi pacient. Ştiţi că am mai văzut unele 
nuanţe, la ce trebuie să mai lucrăm noi şi când am 
revenit la muncă, le-am spus colegilor mei: uitaţi-
vă, băieţi, cum ne văd pacienţii şi cum ar trebui 
încă mai bine să facem şi am mai corectat unele 
momente.", a menționat asistentul medical superi-
or, Nelea Leca. 

Asistentele medicale sunt cele care trebuie să 
aline durerea şi nu doar prin injecţii sau medica-

mente. "Pe lângă tratamentul pe care îl facem, noi 
trebuie să lucrăm cu ei şi psihologic şi să-i încura-
jăm că totul o să fie bine, noi o să ieşim. Şi mai ştiţi 
ce le spun eu pacienţilor, că este medicul, este boa-
la şi este pacientul.", a spus asistentul medical su-
perior.

Nelea Leca este blândă ca o mamă. Deşi prin 
mâinile ei au trecut sute de pacienţi, de mulţi îşi 
aminteşte foarte bine. Au impresionat-o doi bă-
trâni, soţ şi soţie, de aproape 80 de ani care s-au 
internat împreună şi au învins boala tot împreună.

"Nu se poate ca pacienţii să treacă dintr-un sa-
lon în altul, asta este interzis. Dar am făcut o ex-
cepţie pentru ei. Aşa, în fiecare zi le făceam câte o 
mică întâlnire. A dat Dumnezeu, ei sunt mai bine. 
I-am petrecut acasă tot ţinându-se de mână şi tot 
sărutându-se.", a mai spus Nelea Leca. 

Nelea Leca a ajuns la Institutul de Medicină 
Urgentă de pe băncile colegiului. Asistentul medi-
cal-şef a lucrat cu cot la cot în sălile de operaţii.

"Dacă unii angajaţi mai aveau temeri şi aveau 
gândul să demisioneze, având frică de pacienţii cu 
COVID, anume Nelea a fost persoana care pe toţi 
i-a încurajat, i-a convins.", a spus asistentul medi-
cal şef IMU, Olesea Pinteac. 

Nelea Leca este un izvor nesecat de optimism şi 
răbdare. "Când pleacă acasă şi ies din salon, noi 
stăm pe hol, îi petrecem, le urăm sănătate. Şi să 
vedeţi în ochii lor că ei au ieşit din acest impas şi 
le-a reuşit împreună cu noi. Şi acest mulţumesc pe 
care ni-l spun. Asta îţi dă putere." a menționat asis-
tentul medical superior, Nelea Leca.

Un nou erou PUBLIKA TV 
Povestea unei asistente medicale care trateaza bolnavii de COVID-19
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Ziua internațională a nurselor este sărbătorită în 
toată lumea în fiecare an pe 12 mai, ziua de naștere 
a lui Florence Nightingale. Acest eveniment anual 
oferă o oportunitate pentru a marca contribuția 
nurselor și de a reflecta asupra expertizei lor vitale 
pentru a oferi zilnic excelență în domeniul nursing-
ului. Pandemia COVID-19 a demonstrat că rolul 
esențial și neprețuit de conducere al nurselor este 
fundamental atât în gestionarea sistemului de sănă-
tate din UE, cât și în prima linie pentru îngrijirea 
pacienților, făcând tot posibilul pentru a oferi îngri-
jire de înaltă calitate și sigură.

Nursele, prin angajamentul lor neîncetat, 
experiența, profesionalismul, curajul și acțiunile 
eroice, au salvat nenumărate vieți în timp ce îngri-
jeau și consolau pe mulți în suferința lor și pe cale 
de recuperare, oferind în același timp îngrijiri pline 
de compasiune la sfârșitul vieții. Dar ce ziceți de 
propria lor sănătate și bunăstare?

Pandemia continuă să aibă un efect semnifica-
tiv asupra bunăstării fizice și mentale a nurselor 
din prima linie. Din păcate, nu există mecanisme 
adecvate de raportare pentru a asigura disponibili-
tatea datelor pentru monitorizarea forței de muncă 
din domeniul sănătății în timpul acestei crize. 
ECDC (Centrul European de Prevenire și Control 
al Bolilor) și OSHA au un rol cheie în dezvoltarea 
sistemelor de colectare și analiză a datelor pentru a 
informa politicile care răspund nevoilor de sprijin 
din prima linie, cu accent pe construirea unei forțe 
de muncă nursing rezistente în UE.

Instituțiile UE au de asemenea, un rol central în 
construirea acestei forțe 
de muncă rezistentă din 
domeniul nursing-ului, 
pentru a fi mai bine 
pregătită pentru urmă-
toarea criză a sănătății 
din UE. Prin urmare, 
EFN îndeamnă Comi-
sia Europeană să se 
concentreze asupra im-
pactului COVID-19 
asupra reținerii și re-
crutării la locul de mun-
că; asupra condițiilor 
de muncă ale nurselor 
din prima linie; asupra 

costurilor și eficienței asistenței medicale; trecerii 
de la îngrijirea spitalicească la îngrijirea comunita-
ră / primară și crearea unei forțe de muncă în nur-
sing pentru îngrijirea pe termen lung care să răs-
pundă nevoilor unei populații îmbătrânite.

EFN recunoaște rolul excepțional de conduce-
re al Asociațiilor sale Naționale de Nursing în 
construirea unei forțe de muncă rezistente în do-
meniul nursing-ului din UE. Rolul asociațiilor de 
a proteja sănătatea și bunăstarea nurselor, inclusiv 
protejarea nurselor împotriva violenței, este lău-
dabil. Prin urmare, este important să se constru-
iască o forță de muncă pentru nursing rezistentă 
prin Planurile Naționale de Recuperare și 
Reziliență și să se monitorizeze alocarea acestor 
fonduri UE pe care le primește fiecare țară euro-
peană. Fondul de 672,5 miliarde de euro trebuie 
utilizat pentru a construi o forță de muncă rezis-
tentă în domeniul nursing-ului.

Avem acum o prețioasă oportunitate de a ne 
pregăti forța de muncă din domeniul sănătății și 
sistemele de sănătate pentru a fi protejate în viitor, 
pentru a răspunde amenințărilor actuale și viitoare 
la sănătatea și bunăstarea cetățenilor noștri .

Prin urmare, la 12 mai 2021, Ziua Internațională 
a Nurselor, EFN subliniază importanța vitală a pla-
sării “Sănătății tuturor cetățenilor UE în centrul 
Conferinței privind Viitorul Europei. Doar așa, 
vom putea construi sisteme de sănătate rezistente, 
cu accent pe îngrijirea din prima linie pentru sănă-
tate și bunăstare.

Ziua Internaționala a Nurselor 2021 Rezultatele întâlnirii trimestriale a Comitetului 
Consultativ al Centrul european de excelență pentru 
cercetare în domeniul educației medicale continue

Formarea unei forțe de muncă nursing rezistente în UE

La data de 27 septembrie 
2021, a avut loc întâlnirea tri-
mestrială a Comitetului Con-
sultativ al Centrul european 
de excelență pentru cercetare 
în domeniul educației medica-
le continue, reuniune derulată 
online din considerente epide-
miologice.

Agenda evenimentului a 
cuprins subiecte importante 
privind creșterea vizibilității 
inițiativei și identificarea de 
oportunități de finanțare, ex-
tinderea organizației prin atra-
gerea de noi membri, precum 
și implicarea organizațiilor de 
pacienți reprezentative la nivel 
european pentru a consolida 
impactul și reprezentativitatea 
Rețelei în elaborarea de studii 
și propuneri de politici.

Astfel, pentru componenta de promovare unita-
ră a identității Centrului, Secretariatul Centrului a 
prezentat membrilor propunerile pentru website și 
pentru pagina de twitter, precum și formatul bule-
tinului de știri ale Rețelei.

Totodată, Secretariatul Centrului a transmis ru-
gămintea membrilor de a disemina pe canalele 
proprii de comunicare aceste informații pentru a 
crește vizibilitatea Rețelei și în sprijinul identifică-
rii de noi proiecte de cooperare.

De asemenea, a fost prezentat stadiul proiecte-
lor cu finanțare europeană derulate în prezent sau 
în proces de evaluare de instituțiile europene și s-a 
cerut sprijinul membrilor privind schimbul de 
informații referitoare la oportunități de finanțare și 
granturi eligibile care ar sprijini sustenabilitatea 
financiară a Centrului.

Prof. Kearns a subliniat necesitatea racordării 
activității rețelei la prioritățile aflate pe agenda 
europeană și a subliniat din nou principiile care au 
stat la baza lansării inițiativei. Centrul își propune 
să devină un punct de referință la nivel european în 
ceea ce privește cercetarea în educația medicală 
continuă a asistenților medicali, prin trei obiective 
fundamentale: susținerea proiectelor colaborative 

de cercetare între parteneri europeni și naționali, 
crearea de rețele între mediul academic și organizații 
de reglementare, pentru stimularea cercetării pri-
vind educația medicală continuă, precum și devol-
tarea și consolidarea sistemelor naționale CPD din 
țările europene și de la nivel internațional, prin 
cunoștințe bazate pe date, privind cele mai bune 
practici pentru CPD. Obiectivul principal al Cen-
trului de excelență este facilitarea schimbului de 
cunoștințe prin parteneriate colaborative și trans-
punerea acestora în beneficii pentru pacienți.

Inițiativa a fost lansată în februarie 2020, sub 
umbrela RCSI, și are sediul în cadrul Facultății de 
asistenți medicali și moașe din cadrul RCSI, Du-
blin, Irlanda. În prezent include 40 de reprezentanți 
din 20 de țări: Albania, Belgia, Croația, Insulele 
Faroe, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Unga-
ria, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Olanda, Portu-
galia, România, Slovenia, Spania, Regatul Unit și 
SUA. Reprezentanții provin dintr-o varietate de 
medii printre care: academic, asociații de regle-
mentare și profesionale având obiectivul de a pro-
mova și dezvolta prin cercetare educația medicală 
continuă pentru asistenți medicali și moașe. Urmă-
toarea întâlnire a Comitetului Consultativ va avea 
loc în luna decembrie anul current.
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Medicina și pedagogia sunt domenii, care solici-
tă multă dăruire de sine, abnegație, rigoare și corec-
titudine. Rezultatele eforturilor activității CEMF 
,,Raisa Pacalo” s-au materializat prin aportul incon-
testabil la impulsionarea progresului și construirea 
unui învățământ medical profesional modern. 

Scopul conferinței a IX-a a cadrelor didactice 
din colegiile de medicină din țară este de a reuni 
profesorii, oamenii de știință, specialiștii din do-
meniul medicinii și pedagogiei pentru a identifica 
probleme cheie ce vizează cele mai stringente pro-
bleme ale învățământului medical profesional, 
precum și de a stabili noi perspective.

Moderatoarele conferinței Nadejda Horneț, șef 
secție pentru asigurarea calității, grad didactic su-
perior și Doina Boțan, profesor, grad didactic supe-
rior, au punctat următoarele obiective:

promovarea experienței de studiu și cercetare în • 
domeniile medicinei și pedagogiei;
stimularea creativității, a interesului pentru cerce-• 
tare, precum și expunerea potențialului acumulat;
exprimarea părerilor, ideilor într-un cadru orga-• 
nizat.
Conferința a fost inaugurată cu un cuvânt de 

salut a doamnei director Mariana Negrean și a 
președintelui de onoare, directorul CEMF ,,Raisa 
Pacalo’’ în perioada 2005-2021-Ala Manolache, 
care la această frumoasă aniversare au venit cu 
urări de bine și prosperitate pentru Centrul de 
excelență, adevărat templu al educației, frumosului 
și al valorilor general-umane. Au fost adresate gân-
duri senine și urări de bine pentru colectivul 
instituției, care iși aduce aportul cu dăruire de sine 
la dezvoltarea învățământului medical. 

Doamna Ala Manolache a menționat, că toate 
conferințele științifico-metodice bianuale se orga-
nizează începând cu anul 2004. În cadrul 
conferințelor sunt puse în valoare rezultatele 
investigațiilor întreprinse de către profesori, pri-
vind diverse aspecte ale didacticii actualizate cu 
abordarea unor varietăți de probleme și soluții ino-
vative, precum și o serie de recomandări pertinen-
te, care eficientizează procesul de formare profesi-
onală a viitorului specialist medical.

Conferința a fost salutată de oaspeții:
Ala Nemerenco – Ministru Sănătății al Repu-

blicii Moldova.
Silviu Gîncu – șef Direcție Învățământ profesi-

onal tehnic, Ministerul Educației și Cercetării al 
Republicii Moldova.

Emil Ceban – rectorul Universității de Stat de 
Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, profe-
sor universitar, absolvent al CEMF ,,Raisa Pacalo’’.

Boris Golovin – director IMSP Centrul Național 
de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, ex 
director al Colegiului, absolvent al CEMF ,,Raisa 
Pacalo’’.

Elena Stempovscaia – președintele Asociației 
Nursing din Republica Moldova.

Aliona Grossu – director executiv, Uniunea 
Instituțiilor Medico-Sanitare Private.

Viorica Andrițchi – director, Școala Doctorală, 
Universitatea de Stat din Tiraspol.

Angela Potîng – șef Departament Psihologie, 
Universitatea de Stat din Moldova.

În prima zi de activitate au fost prezentate co-
municări în plen, care au scos în valoare activitățile 
de succes ale colectivului de cadre didactice și ale 
echipei manageriale.

Excelența în educație – determinată de calita-
tea capitalului uman a fost tema raportului prezen-
tat de Ala Manolache, grad didactic și managerial 
superior. Doamna Manolache a valorificat activita-
tea cadrele didactice, creșterea în carieră și dorința 
lor de a fi cei mai buni.

Standardele de calitate pentru profesioniștii din 
sănătate, realități și perspective au fost prezentate 
cu mari aprecieri pentru echipa managerială de 
Viorica Condruc, consultant principal, Direcția 
cadrul Național al Calificărilor, Ministerul Educației 
și Cercetării al RM. 

Aspectele evaluării învățării de absolvenți a 
fost tema prezentată de Svetlana Cobîleanschi, 
grad didactic superior, grad managerial unu. 

Virginia Șalaru, conferențiar universitar a vor-
bit despre Dezvoltarea deprinderilor practice ale 
studenților în perioada restricțiilor epidemice.

 Rolul instruirii practice în asigurarea calității 
formării competențelor profesionale a fost prezen-
tat de Galina Creciun, grad didactic superior.

Problemele diversificării ofertei educaționale, 
care determină buna funcționalitate a tuturor do-
meniilor de acordare a serviciilor medicale 
populației au fost puse în discuție de Mariana Ne-
grean, grad didactic superior, grad didactic unu în 
comunicarea Succesele și perspectivele învă ță-
mântului medical dual.

Svetlana Cheptanari, grad didactic superior a 
prezentat tema Formarea continuă a cadrelor di-
dactice din colegiile de medicină, ca soluție și 
condiție a calității serviciului educațional.

Managementul calității ca parte componentă a 
culturii organizaționale a Centrului de excelență 
în medicină și farmacie a fost prezentat de Nadejda 
Horneț, grad managerial doi, grad didactic superi-
or. Produsele bine realizate, prezentate de doamna 
Nadejda Horneț, expun cert ideea - calitatea proce-
sului educațional în CEMF ,,Raisa Pacalo’” este 
determinată de calitatea resurselor umane, a proce-
selor educaționale și a sistemului organizațional, 
care determină calitatea produsului final - specia-
listul în medicină. 

O continuare frumoasă de discuții interesante a 
tematicilor, care preocupă cadrele didactice s-a 
desfășurat în a doua zi a conferinței în cadrul a 
zece secțiuni, coordonate de moderatori talentați și 
bine pregătiți. S-au prezentat câte 7-8 rapoarte cu 
teme diverse și actuale și cu impact pentru creșterea 
profesională și metodică a cadrelor didactice. Aici 
s-au regăsit profesori de la toate colegiile de medi-
cină din țară, reprezentanți ai instituțiilor de 
învățământ superior, reprezentanți ai mediului eco-
nomic, care s-au complectat minunat unii pe alții.

Deosebit de productivă a fost discuția panel la 
tema Managementul creșterii în carieră a cadrelor 
didactice. Mulți profesori și-au expus părerea la 
tema dată, au accentuat rolul incontestabil al colec-
tivului în creșterea individuală în carieră. Au fost 
puse în evidență beneficiile formării pe parcursul 
vieții, a climatului psihologic favorabil etc.

La finele evenimentului fost primită Rezoluția 
Conferinței a IX-a Naționale cu participare 
internațională a cadrelor didactice din învățământul 
profesional medical.

Sperăm, că în cadrul acestei conferințe am 
reușit să abordăm subiecte actuale, care contribuie 
la dezvoltarea profesională, realizându un schimb 
constructiv de opinii și informații utile, experiențe 
acumulate pe parcursul anilor.

Ala Manolache,  
Președintele de Onoare a Conferinței,  

Șef Departament Formare Continuă,  
CEMF „Raisa Pacalo”

Conferința a IX-a Națională cu participare 
internațională a cadrelor didactice și a elevilor din 
învățământul profesional medical cu genericul 
,,Formarea profesională medicală – viziuni, acțiuni și 
performanțe”, consacrată 77 ani ai Centrului de 
excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo”
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ICN salută noua strategie de nursing a OMS și 
invită toate țările să o adopte imediat pentru a pre-
veni o criză globală de sănătate

Geneva, Elveția, 28 mai 2021 - Consiliul 
Internațional al Nurselor (ICN) aplaudă Adunarea 
Mondială a Sănătății (WHA) pentru adoptarea unei 
noi Direcții Strategice Globale pentru Nursing și 
Moșit 2021-2025 (SDNM) și îndeamnă națiunile 
să pună în aplicare recomandările cât mai curând 
posibil.

Adunarea Mondială a Sănătății, organul de con-
ducere al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 
a adoptat SDNM în cadrul celei de-a 74-a reuniuni, 
care are loc practic la sediul său din Geneva.

SDNM abordează multe dintre problemele 
pentru care ICN a făcut campanie în ultimele 18 
luni, inclusiv lipsa globală actuală de cel puțin 
șase milioane de nurse, nevoia de investiții în lo-
curi de muncă în nursing, educație, conducere și 
practică, siguranța nurselor în fața de pandemiei și 
importanța vitală a înființării postului de Chief 
Nurse la nivel guvernamental în fiecare dintre sta-
tele membre OMS. 

Președintele ICN, Annette 
Kennedy, a spus: „Această strate-
gie globală nu a fost niciodată mai 
importantă ca acum și trebuie să o 
implementăm și să ducem acțiunile 
înainte. Dacă guvernele și toate 
părțile interesate nu acționează 
acum, situația actuală, cu nurse 
suprasolicitate, cu salarii mici și 

subevaluate, va continua, cu consecințe potențial 
dezastruoase pentru noi toți.

„Nursele sunt elementul vital al sistemelor de 
sănătate de pretutindeni și trebuie recunoscute pen-
tru ceea ce sunt - un bun prețios care trebuie îngri-
jit și protejat. Pandemia a arătat lumii cât de valo-
roase sunt nursele pentru sănătatea națiunilor: 

acum revine fiecărei națiuni să le 
arate nurselor cât de mult sunt 
apreciate investind în locuri de 
muncă în nursing, educație, con-
ducere și practică.

Directorul executiv al ICN, 
Howard Catton, a adăugat: „Este 

pentru prima dată când o strategie de nursing a 
fost adoptată la nivelul WHA în timpul reuniunii 
sale anuale și transmite un mesaj clar guvernelor, 
care nu poate fi ignorat. Ele trebuie să dețină stra-
tegia și să o pună în aplicare.

O mare parte din conținutul său va fi cunoscut 
de nursele de pretutindeni, deoarece reflectă 
prioritățile ICN dinainte și în timpul pandemiei. În 
timp ce SDNM afirmă că deficitul la nivel mondial 
de nurse este de aproximativ șase milioane, așa 
cum este determinat de raportul State of the 
World’s Nursing, cercetările proprii ale ICN suge-
rează că alte patru milioane de nurse se vor retrage 
în următorul deceniu, iar influența cumulativă a 
traumatizării în masă cauzată de Efectul COVID, 
ar putea vedea în continuare încă două sau trei mi-
lioane părăsind profesia în aceeași perioadă. 

„Guvernele trebuie să ia măsuri drastice pentru 
a pregăti, educa și recruta milioane de nurse acum, 
pentru a ne proteja viitoarele sisteme de sănătate. 
Niciun guvern nu își poate permite să ignore faptul 
că investiția în nursing nu este un cost: este o 
investiție pentru viitorul nostru.

„Pentru a ne asigura că guvernele dețin și im-
plementează noua strategie, trebuie să asigurăm 
raportarea periodică și transparentă a progresului. 
Suntem încântați să vedem angajamentul guverne-
lor față de strategie și ICN va colabora cu Asociațiile 
sale Naționale de Nursing și cu grupurile Nursing 
Now pentru a monitoriza și urmări progresul.”

Comunicat de presă Consiliul 
Internațional al Nurselor (ICN)

ICN cere liderilor G7 să plaseze 
asistenții medicali în centrul unui 
nou tratat de pandemie după ce 
OMS confirmă că 115.000 de lucră-
tori din domeniul sănătății și nur-
sing au murit până acum din cauza 
COVID-19

Geneva, Elveția, 2 iunie 2021 - 
Consiliul Internațional al Asistenților 
Medicali (ICN) menționează că 
enormitatea acestui număr tragic de 
morți în rândul lucrătorilor din do-
meniul sănătății necesită o acțiune 
rapidă și dramatică din partea lideri-
lor grupului celor șapte națiuni ma-
jore avansate.

Directorul general al Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS), dr. Tedros, a confirmat numărul 
deceselor în rândul lucrătorilor din domeniul 
sănătății și asistenței medicale la recenta Adunare 
Mondială a Sănătății (WHA), care a avut loc la 
Geneva, Elveția, în perioada 24-31 mai 2021.

Vorbind înaintea întâlnirii G7 în Regatul Unit, 
directorul executiv al ICN, Howard Catton, a de-
clarat: „Pentru asistenți medicali, reuniunea Adu-
nării Mondiale a Sănătății din acest an a fost cea 
mai istorică, din motive pe care vom dori să ni le 
amintim, dar și din motive pe care nu trebuie să le 
uităm niciodată.

În discursul său de deschidere, Dr. Tedros ne-a 
spus că cel puțin 115.000 de lucrători din domeniul 
sănătății și asistenței medicale au murit ca urmare 
a contractării virusului corona. Nu știu de nici o 
ocazie în care atât de mulți lucrători din domeniul 
sănătății și asistenței medicale au murit ca urmare 
a unei singure boli. Numărul de morți este echiva-
lentul a peste 200 de lucrători din domeniul 
sănătății care decedează în fiecare zi de la începu-
tul pandemiei, dar totuși, raportarea despre infecții 
și decese este inadecvată. Dr. Tedros a spus că 
această lipsă de date este scandaloasă și sunt de 
acord cu el: sincer, este o rușine.

Cu toate acestea, aceasta a fost, de asemenea, 
prima dată când Strategia globală de nursing și 
moașă a fost adoptată în unanimitate de Adunarea 

Mondială a Sănătății. Și mesajul său a fost clar: 
trebuie să investim acum în educație medicală, 
conducere, locuri de muncă și practică și avem 
nevoie ca statele membre să dețină noua lor strate-
gie și să o pună în aplicare acum.

„Desigur, tragica ironie este că, dacă am fi făcut 
acest lucru înainte, am fi avut o forță de muncă în 
domeniul sănătății mai bine protejată și mai puțini 
dintre colegii noștri ar fi murit. De aceea trebuie să 
facem tot ce putem acum pentru a împiedica aceas-
tă situație să se mai repete vreodată. Cred că este 
posibil, dar avem nevoie ca liderii noștri politici să 
arate aceeași conducere curajoasă, îndrăzneață și 
curajoasă pe care asistenții medicali și alți lucrători 
din domeniul sănătății au arătat-o de-a lungul aces-
tei pandemii.

„Și de aceea, președinta ICN, Annette Kennedy, 
sa adresat liderilor G7 și le cere să facă exact acest 
lucru. Aceștia ar trebui să pregătească și să convină 
asupra unui tratat global de pandemie care să pre-
gătească și să consolideze mai bine sistemele noas-
tre de sănătate și să plaseze în inima sa protecția și 
siguranța asistentelor și a lucrătorilor din domeniul 
sănătății.

Nu putem schimba trecutul, dar nu trebuie să-l 
repetăm. Pentru a-i onora pe cei pe care i-am pier-
dut, acum este momentul ca lumea să se unească, 
să ne ia viitorul în mâinile noastre și să scrie o is-
torie pe care generațiile viitoare să o privească cu 
mândrie.

Consiliul Internațional al 
Asistenților Medicali
Comunicat de presă
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Geneva, Elveția, 12 mai 2021
Consiliul Internațional al Nurselor (ICN) și 

BBC StoryWorks au anunțat astăzi o campanie de 
12 luni care constă în producerea unei serii de fil-
me video în colaborare cu Asociațiile Naționale de 
Nursing din ICN. Filmele vor fi prezentate pe un 
hub dedicat BBC de pe site-ul său web și vor 
evidenția forța de muncă la nivel mondial în dome-
niul nursing-ului.

Președintele ICN, Annette Kennedy, a invitat 
Asociațiile Naționale de Nursing ale ICN să-și 
împărtășească poveștile cu BBC StoryWorks des-
pre modul în care nursele din țara lor au contribuit 
la lupta împotriva pandemiei COVID-19 și cum se 
așteaptă ca lumea asistenței medicale să se schim-
be în era post-pandemică , cu nurse lideri în centrul 
viitoarelor sisteme de sănătate.

D-na Kennedy a spus că seria de filme își pro-
pune să îmbunătățească înțelegerea publică a ceea 
ce este necesar pentru a fi nursă și să dezvăluie 
amploarea contribuției nursing-ului la sănătatea și 
bunăstarea globală.

Ea speră că seria, care va fi alcătuită din filme 
produse de BBC StoryWorks Commercial Produc-
tions în numele organizațiilor din întreaga lume și 
găzduite pe un site dedicat bbc.com, va atrage și 
educa audiența sa digitală de milioane. Acesta va 
avea premiera la Congresul virtual ICN din 2-4 
noiembrie pentru a marca începutul unei campanii 
multi-platformă de un an.

Dna Kennedy a spus: „Sunt încântată să anunț 
acest proiect minunat cu BBC StoryWorks, parte a 
BBC Global News, care va valorifica interesul 
crescut pe care l-am văzut în nursing în timpul 
pandemiei. A fost un moment atât de cumplit, dar 
pandemia a deschis cu siguranță ochii multor oa-
meni asupra profesiei noastre și a abilităților, 
muncii grele, îngrijirii și compasiunii pe care o 
oferă nursele. Știu că cele peste 130 Asociații 
Naționale de Nursing, membre ICN, vor recunoaște 
importanța proiectului și vor să contribuie la aces-
ta. Parteneriatul nostru va sprijini activitatea de 
advocacy pentru nursing la nivel național și 
internațional.

Simon Shelley, vicepreședinte, Programe de 
Parteneriate, BBC Global News a spus: „Povesti-
rea pozitivă este vitală și suntem încântați să explo-
răm impactul incredibil pe care profesia nursing îl 
are asupra vieții oamenilor. Dar aceste povești tre-
buie să rezoneze cu telespectatorii și de aceea sun-
tem dornici să înțelegem și modalitățile prin care 
nursele pot consolida sănătatea ca lideri și să fie în 
centrul schimbărilor pozitive în furnizarea de îngri-
jiri pe tot globul. Suntem foarte încântați să lucrăm 
cu Consiliul Internațional al Nurselor la seria de 
filme, precum și cu o serie de organizații pentru a 
aduce aceste povești la ecran.”

Se așteaptă ca seria de filme să sporească 
înțelegerea publicului despre nursing prin:

Comunicarea unei serii de acțiuni practice pen-• 
tru susținerea profesiei nursing
Creșterea gradului de conștientizare a obstaco-• 
lelor cu care se confruntă profesioniștii din do-
meniul nursing, inclusiv lipsa critică și perico-
lele la locul de muncă
Îmbunătățirea aprecierii pentru calificarea nur-• 
selor prin schimbul de informații despre forma-
re și educație
Remodelarea concepțiilor greșite de modă ve-• 
che despre nursing pentru a reflecta realitatea 
modernă a profesiei
Apelul pentru povești se va încheia pe 12 iunie, 

cu o pre-producție programată pentru iunie și iulie, 
înainte de filmări și crearea de conținut în vară și 
începutul toamnei. Vorbind după seminarul web, 
Howard Catton a spus: „Parteneriatul strategic 
ICN cu BBC ne va oferi ocazia de a aduce nursing-
ul, ca cea mai de încredere profesie din lume, către 
un nou public global de milioane. Acesta va permi-
te oamenilor din afara asistenței medicale să do-
bândească o înțelegere mai profundă și informații 
despre profesia noastră.

ICN anunță  
un parteneriat strategic cu BBC

Congresul Consiliului International 
al Nurselor 2 noiembrie 2021

Comunicat de presă Press Information • Communiqué de presse • Comunicado de prensa

Sfinția Sa Papa Francisc, Oprah Winfrey, Bono 
și Key din trupa K-pop SHINee s-au numărat prin-
tre liderii și celebritățile globale ale căror mesaje 
de laudă și sprijin au evidențiat Ceremonia de des-
chidere a Congresului Consiliului Internațional al 
Asistentelor (ICN).

Peste 5500 de asistenți medicali din 132 de țări 
sunt înscriși pentru a participa la evenimentul bie-
nal, găzduit în acest an de Emirates Nursing Asso-
ciation, care are loc practic pentru prima dată.

Oprah Winfrey, lider global media și filantrop, 
și-a oferit „profunda recunoștință din inimă” asis-
tentelor „care servesc cu abnegație fiecare pacient 
care trece pe ușă”. Ea și-a exprimat admirația și 
respectul pentru asistente, spunând: „Vremurile ex-
traordinare cheamă oameni extraordinari, iar asis-
tentele au răspuns în repetate rânduri la această 
chemare, așa că speranța mea pentru voi toți în 
timp ce vă adunați unii cu alții, pe măsură ce 
recunoașteți greutatea și povara extraordinară pe 
care le-ați suportat, este să continuați să vă susținețe 
unii pe alții și să vă oferiți în har unii altora”.

Bono, solistul trupei irlandeze U2, le-a mulțumit 
asistentelor pentru curaj, spunând: „Tot ce putem 
face, tot ce pot face, este să vă mulțumesc pentru 
serviciul dumneavoastră, pentru dăruire, pentru 
compasiune și bunătate, pentru respectul și demni-
tatea pe care le-ați oferit acelor oameni în ultimele 
lor ore înfricoșătoare.”

Papa Francisc, care a trimis o 
scrisoare către ICN înaintea 
Congresului, a scris pentru a-și 
exprima recunoștința asistente-
lor „pentru dăruirea lor altruistă 
demonstrată în fiecare etapă a 
acestei crize de sănătate globală” 
și a adăugat că, „El are încredere 
că Congresul va reafirma 
asistenții medicali din întreaga 
lume în preocuparea lor pentru 
bunăstarea integrală a pacienților 
încredințați îngrijirii lor și va 
atrage atenția asupra serviciului 
de neînlocuit pe care îl oferă 

pentru binele societății.”
Directorul executiv al ICN, Howard Catton, a 

acționat ca maestru de ceremonii în timpul eveni-
mentului, care a inclus o alocuție a președintelui 
ICN, Annette Kennedy, care a vorbit despre modul 
în care asistentele au transformat îngrijirea în tim-
pul pandemiei.

„Angajamentul imens și curajul de care au dat 
dovadă asistentele în timpul acestei pandemii mă 
fac să fiu optimist pentru viitor și le îndemn pe 
asistente să profite de oportunitatea de a-și face 
vocea auzită, în ciuda provocărilor serioase care 
urmează. Vom duce mai departe moștenirea ICN 
prin conducere, lucrând împreună și influență po-
litică.”

Invitată de onoare la ceremonie, Alteța Sa Re-
gală Prințesa Muna al Hussein a Iordaniei, a ținut 
un discurs în care a spus: „Este clar că cea mai 
bună apărare a noastră pentru viitoarele pandemii 
sau orice criză va fi un sistem de sănătate solid și 
cuprinzător, care se bazează pe competențele 
esențiale de sănătate publică și se aliniază la toate 
nivelurile de guvernare pentru a obține o acoperire 
universală a sănătății și pentru a asigura dreptul 
la sănătate pentru toți în timp ce nu lăsăm pe ni-
meni în urmă.

„În acest sens, asistentele medicale pot să joa-
ce un rol cheie în navigarea în viitorul îngrijirii 
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sănătății și în contribuția la construirea unui sis-
tem de sănătate mai puternic și echitabil al 
națiunilor lor? Răspunsul este: absolut da, pot!”

La ceremonia de deschidere au fost acordate 
cinci premii.

Premiul Christiane Reimann recunoaște realiză-
rile remarcabile ale asistentei medicale și este cu-
noscut în întreaga lume drept cel mai prestigios 
premiu internațional al asistenței medicale. Pre-
miul a fost acordat Dr. Sheuan Lee, un lider remar-
cabil al asistentei medicale, care a fost președinte 
al Asociației Asistentelor din Taiwan și membru al 
Consiliului ICN. În 2008, a fost numită ministru 
fără portofoliu în Yuanul de examinare, care supra-
veghează examinarea funcționarilor publici, de 
către președintele Taiwanului. Aceasta a fost prima 
dată când o asistentă medicală a fost numită la ni-
vel ministerial în Taiwan.

Premiul ICN pentru Sănătate și Drepturile 
Omului recunoaște contribuțiile și realizările uma-
nitare cu adevărat semnificative în domeniul 
sănătății și al drepturilor omului. Este singurul pre-
miu al ICN destinat unui grup care nu este asistent 
medical sau nu alăptează. Anul acesta, premiul a 

fost acordat Lordului Nigel Crisp, co-președintele 
Nursing Now, care a avut previziunea de a 
recunoaște importanța asistenței medicale ca parte 
a drepturilor omului.

Premiul pentru inovare și impact în politici Kim 
Mo Im a fost acordat profesorului Abel Avelino de 
Paiva e Silva pentru contribuțiile sale la dezvolta-
rea modelului de referință ontologiei, care este re-
cunoscut ca referință pentru politica sa de sisteme 
informaționale și pentru reprezentarea cunoștințelor 
formale implicate în îngrijirea medicală.

Premiul Partners in Development, care 
recunoaște fundațiile, corporațiile, ONG-urile sau 
alte grupuri care au demonstrat un leadership și 
investiții remarcabile în dezvoltarea capacităților 
de asistență medicală și de îngrijire a sănătății, a 
fost acordat CGFNS International pentru sprijinul 
acordat programului ICN Leadership for Change 
din China. Premiul ICN Partners in Development 
recunoaște fundațiile, corporațiile, organizațiile 
neguvernamentale sau alte grupuri care au demon-
strat un leadership remarcabil și investiții în dez-
voltarea capacităților de asistență medicală și de 
îngrijire a sănătății.

Vorbitorii de nivel înalt au cerut ca liderii asis-
tentelor medicale să ducă mesajul asistenței medi-
cale în politică. Înaltul Comisar al Națiunilor Unite 
pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, con-
gresista americană Lauren Underwood și ministrul 
Sănătății din Seychelles, Peggy Vidot, au luat cu-
vântul la Congresul Consiliului Internațional al 
Asistentelor (ICN), onorând asistentele pentru 
contribuțiile lor în timpul pandemiei.

Asistenții medicali din întreaga lume au fost 
lăudați pentru îngrijirea și tratamentul pe care le-au 
oferit pacienților cu COVID-19 în ultimele 18 luni 
și au fost îndemnați să-și folosească vocea în do-
meniul elaborării politicilor și al politicii pentru a 
avea cel mai mare impact asupra rezultatelor 
pacienților. Prezentând sesiunea, președintele ICN, 
Annette Kennedy, a spus că inegalitățile de gen 
contribuie la creșterea mortalității feminine pe par-
cursul vieții și afectează sănătatea sugarilor și co-
piilor și, prin extensie, a întregii familii și a 
comunității.

Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru 
Drepturile Omului, Michelle Bachelet, care a fă-
cut parte din sesiunea panelului pe tema Egalitatea 
de gen și abilitarea femeilor de a face viața mai 
bună pentru toată lumea, a spus: „Vă mulțumim că 
ați abordat cauza egalității de gen și a împuterni-
cirii femeilor, probleme care sunt indisolubil legate 
de drepturile asistentelor și care sunt cruciale pen-
tru multe alte sectoare ale economiei și pentru 
toate societățile de pretutindeni.

Dr. Bachelet a spus că lumea vede curajul asis-
tentelor atunci când se confruntă cu cele mai extre-
me situații, inclusiv în condiții de conflict, în dez-
astre și în timpul pandemiei actuale. „Vedem cura-
jul dumneavoastră, determinarea dumneavoastră, 
angajamentul dumneavoastră pentru principii, apă-
rarea dumneavoastră pentru drepturile omului și 
niciun cuvânt nu poate fi suficient pentru a vă ex-
prima mulțumirile fiecăruia dintre voi. Pandemia 
ne-a învățat că sistemele de sănătate robuste, rezis-
tente și incluzive sunt esențiale pentru a construi 

societăți rezistente, echitabile, egale și de succes. 
Aceasta este o lecție pe care fiecare decident trebu-
ie să o învețe: acoperirea universală a sănătății nu 
este un cost, este o investiție imediat eficientă în 
dezvoltare, pace și bunăstare.

„Asistentele continuă să se confrunte cu multe 
provocări: știm că aceasta este o realitate cu un 
grad ridicat de gen, femeile fiind majoritatea în 
forța de muncă. Și, în ciuda importanței lor pentru 
asistența medicală, asistentele medicale sunt ade-
sea subplătite și neglijate, opiniile, nevoile și drep-
turile lor sunt neglijate. „Imputernicirea lucrători-
lor din domeniul sănătății în calitate de apărători ai 
drepturilor omului poate preveni încălcările drep-
turilor omului în îngrijirea pacienților, promovează 
și protejează, de asemenea, drepturile lucrătorilor 
din domeniul sănătății, reduce asimetriile de pute-
re, contribuie la condiții de muncă decente și cre-
ează un climat de respect.

Egalitatea de gen și leadership 
nursing - în fruntea discuțiilor  
în cadrul Congresului ICN
3 noiembrie 2021
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„Acest lucru aduce la un punct critic care conec-
tează atât egalitatea de gen, cât și drepturile 
asistenților medicali – participarea și conducerea. 
Inițiative precum acest congres sunt cheie pentru 
construirea forțelor noastre pentru această problemă 
centrală: solidaritatea și fraternitatea sunt esențiale 
pentru a face față discriminării, rezistenței și chiar 
ostilității cu care se confruntă adesea femeile în 
mediile medicale, în special în spațiile de luare a 
deciziilor și atunci când își asumă poziții de putere.

Dumneavoastră, care sunteți pe deplin conștientă 
că munca voastră protejează drepturile și salvează 
vieți în fiecare zi, știți cât de vital este să demontăm 
inegalitățile adânc înrădăcinate, normele sociale 
discriminatorii și stereotipurile de gen care împiedi-
că inițiativele și caută să nu tăcem sau să ne ignorăm 
vocile și nega poveștile și experiențele noastre.

„Lupta noastră pentru egalitate a făcut progrese 
puternice în multe privințe, dar deși femeile dețin 
aproximativ 70% din locurile de muncă din forța 
de muncă din domeniul sănătății la nivel global, 
aproape 70% din organizațiile de sănătate ale lumii 
sunt conduse de bărbați. Doar 20% au paritate de 
gen în consiliile lor, iar doar un sfert au paritate de 
gen la nivelurile de conducere superioară.

Abordarea inegalității de gen în forța de muncă 
din domeniul sănătății trebuie să fie o prioritate, 
deoarece sistemele de sănătate vor fi mai puternice 
atunci când femeile au un cuvânt egal în concepe-
rea planurilor, politicilor și sistemelor naționale de 
sănătate, deoarece sistemele de sănătate mai bune 
construiesc economii mai puternice și mai bune, 
mai în formă și mai egale. societăţilor.

„De aceea trebuie să continuăm să facem presi-
uni pentru egalitatea de gen: a sosit vremea ca gu-
vernele să abordeze aceste probleme cruciale cu un 
leadership concret și con-
centrat. Asistentele și lu-
crătorii din domeniul 
sănătății trebuie să aibă un 
loc deplin și egal la masă în 
reformarea politicilor și în 
proiectarea și implementa-
rea răspunsului în dome-
niul sănătății în beneficiul 
tuturor. Văd munca dvs. ca 
fiind esențială pentru drep-
turile omului și vă 
mulțumesc și vă sprijin 
pentru că vă îngrijiți 
pacienții și drepturile lor și 
pentru că lucrați pentru a 
construi sisteme de sănăta-

te publică mai puternice, mai rezistente și mai 
egale pentru comunitățile voastre. Eu și Națiunile 
Unite vă suntem alături în munca voastră.”

Înaltului Comisar Bachelet i s-a alăturat dr. Ro-
opa Dhatt, director executiv și co-fondator al Wo-
men in Global Health; Mariam Jalabi, reprezentanți 
ai Coaliției de opoziție siriană la Națiunile Unite și 
co-fondatoare a Mișcării politice a femeilor sirie-
ne; și Dr. Nomafrench Mbombo, Ministrul Sănătății 
din Western Cape, Africa de Sud.

„Acest lucru mă aduce la un punct critic care 
conectează atât egalitatea de gen, cât și drepturile 
asistenților medicali – participarea și conducerea. 
Inițiative precum acest congres sunt cheie pentru 
construirea forțelor noastre pentru această proble-
mă centrală: solidaritatea și fraternitatea sunt 
esențiale pentru a face față discriminării, rezistenței 
și chiar ostilității cu care se confruntă adesea feme-
ile în mediile medicale, în special în spațiile de 
luare a deciziilor și atunci când își asumă poziții de 
putere. .

Dumneavoastră, care sunteți pe deplin conștientă 
că munca voastră protejează drepturile și salvează 
vieți în fiecare zi, știți cât de vital este să demon-
tăm inegalitățile adânc înrădăcinate, normele soci-
ale discriminatorii și stereotipurile de gen care 
împiedică inițiativele și caută să nu tăcem sau să nu 
ignorăm vocile , poveștile și experiențele noastre.

„Lupta noastră pentru egalitate a făcut progrese 
puternice în multe privințe, dar deși femeile dețin 
aproximativ 70% din locurile de muncă din forța 
de muncă din domeniul sănătății la nivel global, 
aproape 70% din organizațiile de sănătate ale lumii 
sunt conduse de bărbați. Doar 20% au paritate de 
gen în consiliile lor, iar doar un sfert au paritate de 
gen la nivelurile de conducere superioară.

„Abordarea inegalității de gen în forța de mun-
că din domeniul sănătății trebuie să fie o prioritate, 
deoarece sistemele de sănătate vor fi mai puternice 
atunci când femeile au un cuvânt egal în concepe-
rea planurilor, politicilor și sistemelor naționale de 
sănătate, deoarece sistemele de sănătate mai bune 
construiesc economii mai puternice și mai bune, 
mai în formă și mai egale. societăţilor.

Într-o sesiune plenară despre conducerea 
asistenților medicali, ministrul Sănătății din Sey-
chelles, Peggy Vidot, a declarat că pandemia a de-
monstrat că conducerea asistenților medicali în 
sănătatea publică este mai vitală acum ca nicioda-
tă. Doamna Vidot, care este o asistentă și o moașă 
care s-a format în Regatul Unit, i-a provocat pe li-
derii de asistente medicale să privească dincolo de 
orizonturile lor obișnuite și să ducă mesajul 
asistenței medicale în politica de sănătate și 
asistență socială și în politică.

Doamna Vidot a spus: „Ca asistent medical și 
politician, sunt foarte conștientă de impactul enorm 
al politicilor de sănătate asupra întregii societăți. 
Toți jucătorii din domeniul sănătății sunt chemați 
să exercite cel mai înalt nivel de conducere în tim-
pul acestei pandemii. Asistenții medicali ocupă o 
poziție specială ca interfață între comunitate și sis-
temul de sănătate. Prin urmare, aceștia sunt bine 
plasați pentru a avea cunoștințe primare despre 
modul în care politicile de sănătate afectează indi-
vizii, familiile și comunitățile.

„Asistentele trebuie să se aventureze în domenii 
care nu sunt asociate în mod tradițional cu asistența 
medicală, trebuie să se implice în politică pentru a 
conduce schimbarea. Asistentele trebuie să treacă 
uneori dincolo de limitele graniței sanitare. Trebuie 
să avem asistente în politică, pentru a aduce vocea 
asistentelor la politicile care influențează 
determinanții economici, de mediu și sociali ai 
sănătății. Trebuie să avem asistente la mesele care 
contează. Asistentele trebuie să fie politicieni în 
parlamentele unde au loc dezbateri politice pe pro-
bleme de politică socială și unde se adoptă legislația. 
Consider că asistentele sunt agenți vitali ai schim-
bării, având în vedere mediul potrivit.”

Ea a vorbit despre lecții importante pe care le-a 
învățat în călătoria ei de la asistentă și moașă la 
ministrul Sănătății, care ar putea fi utile pentru li-
derii asistentelor de pretutindeni.

„Ca lideri de asistente medicale, priviți dincolo 
de asistență medicală și sănătate. Căutați 
oportunități, fiți gata să luați în considerare mediul 
înconjurător și căutați imaginea de ansamblu. 
Aliniați-ne valorile și creați cultura potrivită, 

construiți parteneriate și căutați rețele semnificati-
ve. Fii perseverent și statornic în viziunea cuiva. 
Vor exista momente diferite în conducerea cuiva, 
așa că fiți gata să răspundeți la schimbările din 
mediul de sănătate, inclusiv așteptările 
organizaționale și schimbările la politicile locale, 
naționale, regionale și globale. Urmăriți diferitele 
prejudecăți care apar și gestionați rezistența la con-
ducerea asistentei medicale. Lucrați întotdeauna 
pentru a construi un sistem și pentru a dezvolta pe 
alții care să preia de la noi. Căutați modele și 
oportunități de creștere și creați lideri în asistență 
medicală. Utilizați lentila asistenței medicale și a 
sănătății pentru a vedea alte sectoare și a transfor-
ma conducerea în sănătatea publică. Creați siste-
mul pe care îl doriți și care va fi cel mai valoros 
pentru oamenii pe care îi servim.”

Congresmanul american Lauren Underwood, 
care este și asistentă, a lăudat asistentele din lume 
pentru curajul și contribuțiile lor neobosite în tim-
pul pandemiei și le-a îndemnat să se asigure că 
asistența medicală publică este modernizată pentru 
a răspunde nevoilor tuturor comunităților.

Doamna Underwood a spus: „Pandemia a arătat 
ce fac asistentele în orele de mare nevoie: ne pre-
zentăm, servim și salvăm vieți. Pentru a face tipul 
de schimbare transformatoare despre care știm că 
este nevoie, asistentele trebuie să fie în prima linie 
a proceselor de luare a deciziilor care vor modela 
viitoarele noastre sisteme de sănătate.”

Doamna Underwood a încurajat asistentele să-
și contacteze oficialii aleși pentru a-i informa des-
pre ceea ce au văzut și experimentat în timpul 
pandemiei și ce trebuie făcut pentru a fi mai bine 
pregătiți pentru următoarea urgență de sănătate 
publică.

Ea a spus, de asemenea, că asistentele ar trebui 
să ia în considerare candidatura pentru o funcție: 
„Orice formă ar lua, conducerea noastră este nevo-
ie acum mai mult ca niciodată. Alegerile pe care le 
facem astăzi vor modela sistemele globale de sănă-
tate de mâine. Abilitățile, pregătirea și pasiunea 
asistenților medicali ne vor ajuta nu numai să în-
vingem COVID-19, ci și să ieșim din această pan-
demie mai puternici decât înainte, cu un angaja-
ment reînnoit față de sănătatea și bunăstarea 
comunităților noastre, în special a celor mai vulne-
rabile dintre noi.”

Congresul a continut cu alți vorbitori de mare 
profil, inclusiv dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director general al Organizației Mondiale a Sănătății 
și Guy Ryder, director general al Organizației 
Internaționale a Muncii.
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Federația Europeană a Asociațiilor 
Asistenților Medicali (EFN) este mân-
dră să anunțe că, la cea de-a 50-a 
aniversare, Premiul Cetățeanului Eu-
ropean, acordat de Parlamentul Euro-
pean la 9 noiembrie 2021, a oferit o 
recunoaștere specială tuturor 
asistenților medicali din UE pentru 
rolul lor instrumental, necruțător. și an-
gajament excepțional de a lucra în prima linie în 
timpul crizei COVID-19, oferind îngrijire 24/7 la 
patul pacienților, în cele mai dificile și fără prece-
dent circumstanțe, riscându-și propria viață și pe 
cea a celor dragi.

„Mulți europeni, în special din sectorul sănătății, 
au întreprins eforturi eroice pentru a lupta împotri-
va pandemiei și pentru a-i ajuta pe cei aflați în ne-
voie. Pentru a recunoaște aceste eforturi eroice, 
Cancelaria a decis să adauge proiectelor depuse o 
temă, și anume „lupta împotriva Coronavirusului”, 
a declarat vicepreședintele Parlamentului Euro-
pean Dita Charanzová, Cancelarul Premiului 
Cetățeanului European. 

Pandemia COVID-19 în desfășurare a demon-
strat valoarea adăugată a forței de muncă din 
asistență medicală pentru ecosistemele europene 
de asistență medicală – lucrând în prima linie de 
îngrijire, oferind dovezi că competențele asistenților 

medicali sunt esențiale pentru 
funcționarea sistemelor de asistență 
medicală din UE. Dar provocarea 
consolidării rezilienței nu poate fi dis-
cutată fără soluții concrete, potrivite 
pentru practică, care să fie implemen-
tate și extinse în întreaga UE, cu spri-
jinul UE. 
„Suntem onorați și recunoscători 

pentru recunoașterea asistenților medicali din UE 
de către dumneavoastră! Când te uiți la reziliența 
asistenței medicale din perspectiva asistențelor 
medicale, avem nevoie de conducerea ta politică 
pentru a construi acea reziliență și mai ales atunci 
când abordăm lipsa de asistenți medicali la nivelul 
UE, chiar acum!”, a exprimat dr. Paul De Raeve, 
secretarul general al EFN. 

O mențiune specială este acordată tuturor mem-
brilor EFN - Asociațiile Naționale de Nursing din 
UE și Europa - pentru angajamentul lor continuu 
față de EFN și pentru sprijinul neobosit din țările 
lor pentru toți asistenții medicali de primă linie a 
căror experiență și cunoștințe sunt esențiale pentru 
salvarea de vieți și consolarea pacienților în condiții 
de muncă extrem de dificile, menținând totodată 
servicii de sprijin esențiale pentru cei care au nevo-
ie de asistență medicală.

Premiul ”Cetățeanul European”  
acordat de Parlamentul European pentru 
Federația Europeană a Asociațiilor Nursing

IMPLEMENTAREA 
,,JURNALULUI DE AUTOMONITORIZARE  

ȘI AUTOCONTROL AL PERSOANEI  
CU DIABET ZAHARAT TIP 2”

Introducere
Diabetul este o problemă majoră de sănătate 

care afectează un număr alarmant de persoane la 
nivel mondial: astăzi, aproape o jumătate de mili-
ard de oameni trăiesc cu diabet zaharat în întreaga 
lume. În anul 2000, prevalența globală a diabetului 
zaharat (DZ) în grupa de vârstă 20-79 ani a fost de 
151 milioane, aproape de cifra estimată de OMS la 
momentul respectiv (150 milioane). În anul 2019 
se constată o triplare a numărului persoanelor cu 
diabet care a atins 463 milioane. Conform estimă-
rilor Federației Internaționale de Diabet, în 2030 
numărul persoanelor cu diabet va atinge cifra de 
578 milioane, iar în 2045 – 700 milioane. [1]

Este dovedit faptul că fiecare a doua persoană 
care suferă de diabet zaharat nu este diagnosticată, 
adică jumătate din cazurile de diabet nu sunt dia-
gnosticate. [1]

Numărul de decese cauzate de diabet zaharat și 
de complicațiile acestuia în 2019 la nivel mondial 
a constituit 4,2 milioane. [1] Numărul real al per-
soanelor cu diabet zaharat în țara noastră nu este 
cunoscut. Anuarul Statistic al MSMPS Republicii 
Moldova oferă informații privind numărul total al 
persoanelor cu diabet și al celor tratate cu insulină. 
Aceste date însă nu sunt suficiente pentru aprecie-
rea reală a impactului DZ asupra sistemului de să-
nătate. Un sondaj a 57,3% de medici de familie a 
constatat că în 2019 au fost înregistrate 60.000 de 
persoane cu diabet zaharat. Proiectând aceste re-
zultate asupra întregii populații, putem presupune 
că în 2019 în țară erau aproximativ 190.000 de 
persoane cu diabet, din care jumătate erau nedia-
gnosticate. [4]

Diabetul zaharat de tip 2 reprezintă aproximativ 
90% din cazurile de diabet la nivel mondial. Ghi-

durile de specialitate în domeniul diabetului consi-
deră educația în diabet drept una dintre pietrele de 
temelie în managementul diabetului zaharat. [3] 
Este dovedit în cadrul cercetărilor că, diabetul tip 2 
poate fi gestionat eficient prin educație, adoptarea 
unui stil de viață sănătos asociat cu terapie medica-
mentoasă. În acest context se recomandă ca toate 
centrele de sănătate de la nivel de asistență medi-
cală primară să includă în îngrijirea integrată a 
persoanei cu diabet și o educație eficientă, 
îmbunătățind controlul asupra diabetului. [2]

Instruirea profesioniștilor din domeniul sănătății 
în oferirea educației în diabet ar asigura succesul în 
atingerea obiectivelor terapeutice la persoanele cu 
diabet și evitarea sau întârzierea dezvoltării 
complicațiilor cronice. Deoarece în Republica 
Moldova profesioniștii din medicina primară (me-
dicii de familie și asistentele medicale) sunt în 
marea majoritate a cazurilor prima și unica verigă 
de comunicare cu persoana cu diabet zaharat tip 2, 
acestora le revine rolul și de educator în diabet. 
Medicul de familie și asistenta medicală sunt cei 
care contactează cel mai frecvent cu persoana cu 
diabet și cu familia acestuia, astfel aceștia pot fi cei 
care asigură dezvoltarea atitudinilor, cunoștințelor 
și abilităților de a autogestiona diabetul. 

În era internetului și tehnologiilor, informații 
despre diabet zaharat se pot obține ușor. Însă aceas-
tă informație trebuie transmisă pacientului de un 
profesionist care posedă instruire în domeniu și, 
care poate individualiza precum și adapta informația 
în funcție de nevoile și așteptările pacientului și de 
gradul de înțelegere a informației. Acest profesio-
nist este medicul de familie care cunoaște practic în 
detalii anamneza medicală a pacientului. În plus, în 
țara noastră nu toate persoanele cu diabet au acces 
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la tehnologii informaționale. În prezent există mul-
tiple instrumente de transmitere a informației per-
soanei cu diabet zaharat tip 2. Dar informația pre-
zentată este fie neadaptată limbajului persoanelor 
din țara noastră, fie nu include momente importante 
pentru managementul diabetului (de exemplu – sta-
bilirea obiectivelor terapeutice multifactorial indi-
vidualizat). De asemenea, de obicei, sunt oferite 
materiale educative separate de partea propriu-zisă 
dedicată monitorizării și înregistrării glicemiilor. 

Scopul și obiectivele Jurnalului de 
automonitorizare și autocontrol al persoanei 
cu diabet zaharat tip 2

Pentru un management adecvat al diabetului cu 
implicarea activă a pacientului cu diabet și pentru 
optimizarea autogestionării diabetului de către per-
soana cu diabet zaharat tip 2 în Republica Moldova 
a fost creat ,,Jurnalul de automonitorizare și auto-
control al persoanei cu diabet zaharat tip 2”. Jurna-
lul urmărește informarea succintă a persoanei cu 
diabet privind importanța autocontrolului în diabet, 
aici incluzând nu doar abordarea centrată pe glice-
mie, ci și pe tensiunea arterială, nivelul lipidelor 
serice și masa corporală. Astfel, este evident imple-
mentat managementul diabetului zaharat în baza 
medicinii bazate de dovezi. 

Obiectivele implementării jurnalului de auto-
control includ: creșterea calității suportului medi-
cal oferit persoanelor cu diabet zaharat tip 2 în 
medicina primară; responsabilizarea persoanelor 
cu diabet tip 2 în autogestiunea bolii și îmbunătățirea 
procesului de autoîngrijire și autocontrol curent al 
persoanelor cu diabet zaharat tip 2.

Rezultatele scontate ca urmare a aplicării 
Jurnalului de automonitorizare și autocontrol 
al persoanei cu diabet zaharat tip 2

Prin aplicarea în practică și utilizarea eficientă 
a Jurnalului de către pacient se așteaptă aderența 
mai mare a acestuia la recomandările medicului, 
atingerea obiectivelor terapeutice individualizate, 
parteneriat medic – pacient calitativ și reducerea în 
timp a complicațiilor cronice ale diabetului. De 
aceea transmiterea eficientă a jurnalului către paci-
ent, cu explicarea conținutului acestuia și a princi-
piilor de utilizare este imperativă.

Descrierea Jurnalului de automonitorizare și 
autocontrol al persoanei cu diabet zaharat tip 2

Jurnalul de automonitorizare și autocontrol al 
persoanei cu diabet zaharat tip 2 este structurat 
convențional în câteva părți:

1) Informații despre persoana cu diabet zaharat  
tip 2.

2) Importanța autocontrolului, tratamentului; 
obiectivele tratamentului.

3) Tratamentul non-farmacologic (alimentația, 
efortul fizic) și farmacologic (preparatele non-
insulinice și insulina).

4) Principii de autocontrol glicemic la domiciliu.
5) Complicațiile cronice și acute ale diabetului.
6) Modele de completare a Jurnalului.
7) Pagini dedicate completării de către pacient.
8) Indicatorii clinici și paraclinici care trebuie 

monitorizați – parte ce se completează de către 
medic împreună cu pacientul.

La pagina 4, la rubrica Informații despre per-
soana cu diabet zaharat tip 2, se vor nota alături 
de datele de pașaport, diagnosticul și tratamentul. 
Este importantă notarea datelor de contact a per-
soanei care poate fi contactată în caz de urgență, 
dar și a medicului curant. 

La pagina 5 la capitolul De ce este nevoie de 
autocontrol? regăsiți informații despre importanța 
autocontrolului glicemic. Prin intermediul Jurnalu-
lui vom responsabiliza persoanele cu DZ în prelu-
area îngrijirilor: privind optimizarea stilului de 
viață (alimentația, activitate fizică), îmbunătățirea 
autocontrolului glicemic (obiectivele glicemice), al 
tensiunii arteriale, autocontrolului greutății corpu-
lui și privind rezolvarea optimală a problemelor 
apărute (hipoglicemia). 

În secțiunea de la paginile 5 și 6 Ce să faceţi 
dacă aveţi diabet zaharat tip 2? este prezentată 
succint conduita generală a persoanei cu diabet, cu 
accent pe respectarea recomandărilor terapeutice 
pentru atingerea obiectivelor multifactoriale. Aici 
se regasește și Orarul anual al consultațiilor la 
medicii specialiști pentru persoana cu diabet. 
Astfel, și medicul de familie, și persoana cu diabet 
au o viziune a conduitei pe termen lung. 
Direcționarea către specialiști se va individualiza 
pentru fiecare pacient în parte în funcție de gradul 
de control al diabetului, de bolile asociate, de 
complicațiile cronice prezente sau depistate.

Prin capitolul de la pagina 8 De ce să trataţi, 
dacă nu vă doare nimic? se subliniază importanța 
tratamentului diabetului pentru evitarea sau întâr-
zierea complicațiilor cronice invalidante.

Obiectivele multifactoriale terapeutice ale per-
soanei cu diabet sunt descrise în capitolul Ce do-
riţi să obţineţi de la tratament? de la paginile 9 
și 10. Este important să stabiliți obiectivele trata-
mentului individualizat pentru fiecare pacient pen-

tru glicemie, tensiune arterială, LDL – colesterol, 
greutate corporală. Doar acționând asupra tuturor 
acestor factori (care reprezintă factori de risc pen-
tru dezvoltarea complicațiilor cronice ale DZ) se 
poate asigura evitarea sau întârzierea complicațiilor 
cronice.

Ca introducere în terapia diabetului în capitolul 
Ce trebuie să faceţi pentru a învinge diabetul 
zaharat tip 2? de la paginile 11 și 12 se prezintă 
succint informația despre optimizarea stilului de 
viață în paralel cu terapia medicamentoasă.

La paginile 12 – 17 sunt descrise Principiile 
alimentaţiei sănătoase. Ghidurile actuale nu reco-
mandă o ,,dietă” pentru persoana cu diabet zaharat 
tip 2, dar susțin menținerea unui patern alimentar 
sănătos. Ca instrumente de educație terapeutică 
nutrițională în Jurnal sunt prezentate ,,modelul far-
furiei sănătoase” (pagina 14) și ,,modelul piramidei 
alimentației sănătoase” (pagina 16).

Pentru persoanele cu diabet tip 2 tratate cu 
Insulină la paginile 18 și 19 din Jurnal sunt prezen-
tate exemple de produse exprimate în unități de 
pâine.

În cadrul terapiei non-farmacologice este im-
portantă și activitatea fizică regulată, cu multiple 
beneficii pentru persoana cu diabet. Detalii despre 
siguranța pacientului în timpul efortului se regă-
sesc la paginile 20 și 21 în capitolul Exercițiul fi-
zic și diabetul zaharat tip 2.

Capitolul privind Tratamentul medicamentos 
de la paginile 21 și 22 include informații despre 
principalele remedii hipoglicemiante utilizate în 
prezent în țară. De asemenea, deoarece o mare 
parte a persoanelor cu diabet tip 2 administrează 

Insulină, în Jurnal la paginile 22 – 24 și 28 – 29 se 
regăsesc informații privind tipurile de insulină (pa-
gina 23) și relația alimentației cu insulinoterapia 
(pagina 23 - 24), ajustarea dozelor de insulină (pa-
gina 28), precum și unele aspecte ale tehnicii 
injecției de insulină (pagina 29).

Capitolul Automonitorizarea și autocontrolul 
valorilor glicemice de la paginile 24 – 27 conține 
informații privind tehnica de măsurare a glicemiei 
la glucometru (pagina 25), momentele zilei când 
va fi determinată glicemia și privind zilele de mo-
nitorizare în funcție de tratamentul administrat. 
Autocontrolul glicemic este o condiție esențială 
pentru obținerea succesului în tratament și permite 
persoanei cu DZ să cunoască răspunsul la trata-
ment, la alimentația corectă, la efort, să-și ajusteze 
tratamentul cu insulină, să verifice dacă își atinge 
obiectivele glicemice, să evită hipoglicemiile și să-
și controleze glicemiile în boli intercurente.

Este important ca pacientul să posede abilitatea 
de a folosi datele de la automonitorizarea glicemi-
că pentru a ajusta terapia. Prin explicarea tuturor 
beneficiilor de mai sus pacientul va colabora și va 
adera la recomandările privind monitorizarea gli-
cemică. 

Periodic trebuie evaluate tehnica (corectitudi-
nea) de automonitorizare, frecvența automonitori-
zării și utilizarea datelor, ceea ce este fezabil prin 
utilizarea eficientă a Jurnalului.

Este important ca persoana cu diabet să cunoas-
că despre complicațiile diabetului zaharat. 
Informații privind Complicațiile diabetului zaha-
rat se regăsesc la paginile 30 – 34. Este de 
menționat prezența informației privind prevenția 

complicațiilor, ceea ce re-
prezintă scopul principal 
al tratamentului multifac-
torial în diabet. O dată 
dezvoltate complicațiile 
cronice, acestea nu mai 
sunt reversibile, uneori 
chiar ducând la invalidi-
zare severă. La paginile 
32 și 33 este prezentată 
conduita corectă în caz de 
Hipoglicemie. Sunt 
prezentați pașii de trata-
ment al hipoglicemiei în 
special pentru persoanele 
care urmează tratament 
cu sulfanilurice și Insuli-
nă. Piciorul diabetic este 
o complicație severă a 
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diabetului, iar îngrijirea corectă ține îndeosebi de 
persoana cu diabet. Regulile de bază de îngrijire 
a picioarelor se găsesc la pagina 34.

Modelele de completare a Jurnalului de au-
tocontrol de la paginile 35 – 37 ilustrează practic 
modalitatea de completare a datelor obținute (gli-
cemie, alimentație, tratament). Sunt prezentate 
exemple pentru persoana tratată cu forme tabletate, 
precum și pentru persoana tratată cu Insulină. Co-
mentariile care însoțesc modelele permit demon-
strarea utilității acestor date pentru o conduită co-
rectă terapeutică.

Paginile 38 – 65 sunt dedicate pentru notarea 
valorilor glicemiilor obținute la autocontrolul gli-
cemic, alimentației și al tratamentului. 

La paginile 66 – 71 se regăsesc tabele care in-
clud Indicatorii clinici și paraclinici care trebuie 
să fie monitorizați de medic și de pacient (greuta-
te, TA, HbA1c, LDL colesterol și altele).

Transmiterea Jurnalului către pacient poate fi 
realizată urmând pași descriși în Boxa.

Susținerea instruirii personalului medical din 
asistența medicală primară pentru managementul 
diabetului zaharat tip 2 și sporirea calității îngrijirii 
și serviciilor prestate.

,,Jurnalul de automonitorizare și autocontrol al 
persoanei cu diabet zaharat tip 2” a fost dezvoltat 
în cadrul Proiectului moldo-elvețian „Viață Sănă-
toasă: Reducerea bolilor netransmisibile în Repu-
blica Moldova”, implementat de către Institutul 
Elvețian de Medicină Tropicală și Sănătate Publică 
din Basel, cu suportul Biroului de Cooperare a 
Elveției (faza 1 – 2017-2020). Acest instrument de 
implementare face parte dintr-o serie de publicații 
întitulate Biblioteca Sănătății în oficiul medicului 
de familie, inclusiv suportul educațional pentru 
persoanele cu Diabet Zaharat tip 2, postere, broșuri 
și pliante pentru pacienți. Autorii acestor materiale 
sunt experți în domeniul endocrinologiei, asistenței 
medicale primare și sănătății publice, și comunica-
tori în sănătate: Zinaida Alexa, Ana Vîrtosu, Dumi-
tru Harea, Natalia Dinu, Natalia Zarbailov. După 
elaborare cu participarea beneficiarilor ,,Jurnalul 
de automonitorizare și autocontrol al persoanei cu 
diabet zaharat tip 2” a fost pilotat timp de 6 luni în 
cadrul instituțiilor de asistență medicală primară. 
Acest Jurnal este aprobat și recomandat pentru 
implementare prin Ordinul MSMPS nr. 306 din 
24 martie anul 2020 „Cu privire la aprobarea 
Suportului educațional destinat persoanelor 
adulte cu diabet zaharat tip 2”. 

În faza a doua a proiectului (2020-2024) au fost 
planificate și până la moment realizate 14 ateliere 
de instruire pentru personalul medical din instituțiile 
de asistenta medicală primară din 10 raioane pilot 
ale proiectului. Cu scop de implementare a Pache-
tului de intervenții esențiale integrale în bolile ne-
transmisibile (PEN) la nivel național a fost organi-
zată o serie de webinare pentru managerii 
instituțiilor medico-sanitare cu scop de informare, 
unul dintre care a fost dedicat Managementului 
diabetului zaharat tip 2. La Atelierul de instruire 
on-line din 18 martie au participat 117 manageri, 
dintre care 60 medici de familie și 57 asistenți me-
dicali superiori. Atelierul în Managementul diabe-
tului zaharat tip 2 pentru medicii de familie și 
asistenții medicali de familie a avut loc pe 08 apri-
lie, 15 aprilie, 22 aprilie și 26 mai în limba română, 
iar pe 15 iunie în limba rusă. Total au participat 
193 de persoane, dintre care 106 medici de familie 
și 97asistenți medicali. Nemijlocit în scopul imple-
mentării ,,Jurnalului de automonitorizare și auto-
control al persoanei cu diabet zaharat tip 2” au fost 
organizate 8 ateliere, la care în total au participat 
185 de participanți, dintre care 69 medici de fami-
lie și 116 asistenți medicali de familie. După 

1. Împreună cu pacientul completați Informații 
despre persoana cu diabet zaharat tip 2 de la pagi-
na 4.
2. Stabiliți împreună cu persoana cu diabet 
obiectivele individuale ale tratamentului de dura-
ta utilizând tabelele de la pagina 10.
3. Notați obiectivele individuale ale tratamentu-
lui de durata în tabelul de la pagina 66, în coloana 
,,Valorile optimale personale”.
4. Notați datele actuale ale persoanei cu diabet 
în tabelul de la pagina 66 în coloana ,,Valorile 
personale curente”. Indicați data completării în 
rândul ,,Data măsurării”.
5. Comparați valorile personale curente cu va-
lorile optimale personale. Explicați pacientului că 
de la valorile curente este necesar să ajungă la 
valorile optimale pentru a evita complicațiile cro-
nice invalidante. Dacă are obținute deja valorile 
optimale ale obiectivelor, apreciați aceasta și 
încurajați menținerea acestora.
6. Realizați screening-ul complicațiilor cronice 
– tabelul de la pagina 66:
•	 Notați în coloana ,,Valorile optimale persona-
le” pentru rata filtrației glomerulare (RFG) > 60 
(explicați pacientului cum se obține această va-
loare, utilizând valoarea creatininei serice) și 
pentru AU < 30. 
•	 Notați valorile actuale ale RFG și AU ale per-
soanei cu diabet în coloana ,,Valorile personale 
curente”. Utilizați pentru calculul RFG calculator 
on-line prin metoda CKD EPI (https://www. 
niddk.nih.gov/health-information/professionals/ 
clinical-tools-patient-management/kidney-disease/ 
laboratory-evaluation/glomerular-filtration-rate-
calculators/ckd-epi-adults-si-units) sau aplicație 
pe telefon ,,eGFR Calculator National Kidney 
Foundation Medical”, utilizând Google Play sau 
App Store.
•	 Notați în coloana ,,Valorile optimale persona-
le” pentru oftalmolog ,,Norma”.
•	 Notați situația actuală privind prezența sau 
absența retinopatiei în coloana ,,Valorile personale 
curente” (exemplu: ,,Norma” sau ,,RDNP” pentru 
retinopatie diabetică non-proliferativă sau ,,RDP” 
pentru retinopatie diabetică proliferativă).
•	 Examinați picioarele persoanei cu diabet 
(inspecția, aprecierea pulsului arterelor periferi-

ce). Menționați pacientului modificările depistate 
și recomandați mai insistent la persoanele la care 
s-au depistat modificări parcurgerea informației 
privind îngrijirea picioarelor de la pagina 34.
7. Stabiliți împreună cu pacientul orarul 
consultațiilor medicilor specialiști, utilizând tabe-
lul de la pagina 7 și ținând cont de complicațiile 
cronice ale diabetului și de bolile asociate.
8. Prezentați pe scurt fiecare capitol al Jurnalu-
lui. Acordați mai multă atenție capitolelor la care 
pacientul are lacune sau necesită instruire. Notați 
la pagina 72 capitolul de interes pentru pacient la 
momentul actual (de exemplu: Dacă pacientul nu 
posedă informații privind alimentația în diabet, 
veți nota la pagina 72 din Jurnal ,,Revedeți 
informația despre alimentație de la paginile 12 – 
17”. Dacă pacientul nu cunoaște tratamentul co-
rect al hipoglicemiei, veți nota la pagina 72 din 
Jurnal ,,Găsiți informații privind tratamentul hi-
poglicemiei la paginile 32 și 33”).
9. Revedeți împreună cu pacientul tehnica de 
măsurare a glicemiei cu glucometrul, utilizând 
figura de la pagina 25 din Jurnal. Nu uitați să 
atenționați unitățile de măsură a glucometrului 
(mg/dl sau mmol/l), cu necesitatea de conversie 
din mg/dl în mmol/l prin împărțire la 18 (de 
exemplu: dacă valoarea glicemiei în mg/dl este 
252, pentru a converti în mmol/l, împărțiți la 18, 
obținând 14 mmol/l).
10. Precizați când trebuie măsurată glicemia utili-
zând informația de la pagina 26.
11. Stabiliți împreună cu pacientul frecvența mo-
nitorizării glicemiei utilizând informația de la 
pagina 27. Țineți cont de situația actuală a contro-
lului glicemic și de tratamentul administrat de 
către pacient.
12. Arătați pacientului unde se vor nota rezultate-
le obținute în urma măsurării glicemiilor prezen-
tând paginile 38 – 65.
13. Explicați cum se completează paginile 38 – 
65 utilizând modele de completare a Jurnalului de 
la paginile 35 sau 36 - 37, în funcție de tratamen-
tul administrat de către pacient (cu tablete sau cu 
Insulină). Precizați de ce este necesară detalierea 
informațiilor privind glicemia, alimentația, trata-
mentul, utilizând comentariile din partea de jos a 
tabelelor de la paginile 35 și 36 - 37.

Boxa

Algoritmul de transmitere a Jurnalului de automonitorizare  
și autocontrol către persoana cu diabet zaharat tip 2
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desfășurarea tuturor atelierelor de instruire pe data 
de 20 și 26 mai au fost organizate 2 sesiuni de ur-
mărire on-line, la care a avut loc o totalizare a 
materialului prezentat și răspunsul la întrebările 
parvenite de la persoanele instruite. 

Total din raioanele țintă a proiectului în faza a 
doua au participat 382 persoane, dintre care 121 
manageri și medici de familie și 247 asistenți me-
dicali, inclusiv superiori (tabelul 1). 

Tabetlul 1.
Repartizarea participanţilor conform ariilor 
geografice administrative.

Raioane pilot
Total 

persoane 
instruite

Medici de 
familie

Asistenți 
medicali de 

familie

Cantemir 78 19 59

Căușeni 19 10 9

Cimișlia 27 14 23

Florești 49 12 37

Glodeni 14 6 8

Ialoveni 42 22 20

Leova 27 14 23

Rezina 20 9 11

Strășeni 33 17 16

Telenești 21 6 15

Instruirile vor continua și se vor extinde pentru 
instruirea personalului medical din asistența medi-
cală primară pentru aplicarea tehnicilor de exami-
nare a piciorului diabetic. 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Nursei ,,Jurna-
lul de automonitorizare și autocontrol al persoanei 
cu diabet zaharat tip 2” a fost prezentat în cadrul 
Conferinței Naționale desfășurate de către Asociația 
Națională de Nursing de către dr. Natalia Zarbai-
lov. Dr. Zinaida Alexa a prezentat particularitățile 
îngrijirii persoanelor cu Diabet zaharat în perioada 
pandemiei COVID-19 pentru medicii de familie în 
cadrul Conferinței Naționale dedicate Zilei 
Internaționale a Medicului de familie, 2021. 

 
Concluzii

Instrumentul ,,Jurnalul de automonitorizare și 
autocontrol al persoanei cu diabet zaharat tip 2” 
trebuie transmis corect persoanei cu diabet pentru 
a obține rezultate optimale în managementul diabe-
tului zaharat. Comunicarea eficientă medic de fa-
milie, asistent medical de familie – persoana cu 
diabet zaharat tip 2 și membrii familiei în vederea 
utilizării corecte a Jurnalului va ușura semnificativ 
munca medicului în viitor, asigurând conlucrarea 
cu succes și cu medicul endocrinolog.

Informarea, educația terapeutică și comunicarea 
cu persoanele care suferă de diabet zaharat tip 2 și 
membrii familiilor acestora trebuie să fie precedată 
de activități educaționale medicale dedicate persona-
lului medical din asistența medicală primară pentru 
sporirea nivelului de competență și formării deprin-
derilor necesare în îngrijiri medicale de calitate. 
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Exprimarea recunoștinței
Din numele Proiectului moldo-elvețian „Viață 

Sănătoasă: Reducerea bolilor netransmisibile în 
Republica Moldova” exprimăm gratitudinea pentru 
colaborarea fructuoasă cu Asociația de Nursing sub 
conducerea dnei Elena Stempovscaia. Mulțumim 
tuturor asistenților medicali din asistența medicală 
primară pentru implicarea în activitățile de instruire 
medicală și pentru aplicarea cunoștințelor și deprin-
derilor dobândite în practica medicală zilnică. Vă 
urăm sănătate bună și noi realizări frumoase pentru 
ocrotirea sănătății populației.

TESTMOZ – INSTRUMENT DIGITAL EFICIENT  
DE EVALUARE APLICAT LA DISCIPLINA  

MEDICINA INTERNĂ CU NURSING SPECIFIC

Alfabetizarea digitală a societății începe de la sis-
temul educaţional şi un rol important îl au: curricula, 
adaptată la necesităţile economiei bazate pe cunoaşte-
re; instruirea cadrelor didactice în implementarea efi-
cientă a tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor 
(TIC) în procesul educaţional; susţinerea învăţării pe 
tot parcursul vieţii. 

Dezvoltarea noilor tehnologii didactice iau am-
ploare și devin tot mai solicitate pentru posibilitatea 
de a fi implementate în procesul de pregătire a viitori-
lor specialiști medicali. Actualmente, problema fun-
damentală trasată în fața cadrelor didactice este: Cum 
pot fi modificate tehnologiile didactice actuale pentru 
realizarea benefică a procesului educativ și realizarea 
obiectivelor: ELEV→ ELEV + competențe →specia-
list competitiv? 

Putem afirma, că aplicarea TIC în procesul didac-
tic, permite interconectarea celor mai importante con-
cepte ale învățământului modern: centrarea pe proces, 
axarea pe competențe; învățarea prin colaborare.

Evaluarea este o activitate întreprinsă în scopul 
evidenţierii calităţii produsului sau rezultatelor învă-
ţării. După momentul evaluarii deosebim: evaluarea 

initiala (se realizează la începutul unei etape de in-
struire și are scopul de a diagnostica calitatea și canti-
tatea cunoștințelor elevilor, de a identifica lacunele 
pentru organizarea adecvată a predarii); evaluarea 
continua (curentă), se realizează în timpul demersului 
de învățare și are drept obiectiv cunoașterea sistema-
tică, continuă a rezultatelor zilnice și a progresului 
elevilor; la sfârșitul fiecărei unități de învățare se rea-
lizează evaluarea periodică ce constă în verificarea 
gradului de structurare a unui sistem de informații; 
evaluarea finală este specifică sfârșitului unei unități 
de curs, și are ca obiectiv verificarea cantitativă și 
calitativă a însușirei materiei studiate [2].

Dacă optăm pentru o evaluare de calitate ar trebui 
să răspundem la următoarele întrebări: când – inițial, 
curent, episodic, final; cum realizăm evaluarea - oral, 
scris, practic, testarea online; ce evaluăm – cunoștințe, 
abilități, comportament etc.; cu ce scop – educativ, 
selectare, diagnoză, prognoză, social-economic, cine 
participă – elevi, profesori, instituția etc.

În procesul de instruire a viitorilor asistenți medi-
cali sunt utilizate diverse instrumente: întrebările, 
sarcini, cazuri clinice problematizate, teste etc.

Creciun Galina, director adjunct pentru instruirea practică, profesor la disciplina Medicina internă și 
geriatrie cu nursing specific, grad didactic superior, CEMF „Raisa Pacalo”

Negrean Mariana, director, grad managerial unu, profesor la disciplina Medicina internă și geriatrie 
cu nursing specific, grad didactic superior, CEMF „Raisa Pacalo”

Friptu Rodica, profesor la disciplina Dermatovenerologie cu nursing specific, grad didactic superior, 
CEMF „Raisa Pacalo”

Rezumat: Dezvoltarea noilor tehnologii di-
dactice, cum ar fi testele asistate de calculator, iau 
amploare și devin tot mai solicitate în procesul de 
evaluare a competențelor profesionale a viitorilor 
specialiști medicali. Testele elaborate și utilizate 
în mod corect asigură o motivație pentru învățare, 
evedențiează lacunele apărute pe parcursul 
învățării și scot în evidență rezultatele predării. 
Utilizarea TIC-ului în procesul de instruire la dis-
ciplina Medicină internă și geriatrie cu nursing 
specific evedențiează soluții eficiente de asimilare 
și evaluare a cunoştinţelor la nivel de înțelegere și 
aplicare.

Cuvinte cheie: evaluarea, aplicația Testmoz, 
competențe profesionale.

Abstract: The development of new teaching 
technologies, such as computer-assisted tests, is 
gaining momentum and becoming increasingly 
sought after in the process of assessing the profes-
sional skills of future medical specialists. The 
tests designed and used correctly ensure a motiva-
tion for learning, highlight gaps during learning 
and highlight the results of teaching. The use of 
ICT in the training process in the discipline of 
Internal Medicine and Geriatrics with specific 
nursing highlights efficient solutions for assimila-
tion and evaluation of knowledge at the level of 
understanding and application.

Keywords: evaluation, Testmoz application, 
professional skills.
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Testarea este o parte importantă a procesului de 
instruire. Testele elaborate și utilizate în mod corect 
asigură o motivație pentru învățare, ne ajută să depis-
tăm lacunele apărute pe parcursul învățării și scot în 
evidență eficiența predării.

Pentru realizarea evaluării prin testare sunt solicita-
te următoarele instrumente: matricea de specificații 
(utilizată pentru selectarea numărului și tipurilor de 
itemi în funcție de complexitatea competențelor profe-
sionale cognitive, nivelul de stăpânire a cărora este 
supus evaluării); testul propriu-zis (conține itemi și, 
opțional, informații referitoare la cotarea acestora; anu-
me acesta va fi propus elevilor pentru rezolvare); bare-
mul de corectare (conține schemele de cotare și 
informații referitoare la convertirea punctelor în note). 

Pentru elaborarea unui test se parcurg mai multe 
etape: stabilirea conținuturilor propuse pentru evalu-
are (unități de conținuturi la modulele studiate); pre-
cizarea obiectivelor de evaluare; elaborarea matricei 
de specificații; stabilirea tipurilor de itemi (obiectivi, 
semiobiectivi sau subiectivi în funcție de obiectivele 
didactice şi de conținuturile de învățare, astfel con-
struind un test cu itemi cu diferit grad de dificultate); 
elaborarea itemilor în corelație cu performanțele pre-
văzute de obiectivele operaționale și gruparea itemilor 
de acelaşi tip şi eşalonarea lor în ordinea dificultății, 
începând cu cei mai uşori şi terminând cu cei mai di-
ficili. Tot aici se estimează timpul de lucru necesar 
pentru rezolvarea probei; cuantificarea testului - atri-
buirea punctajului pentru rezolvarea corectă a itemi-
lor. Punctajul însumat constituie scorul testului, care 
va fi apoi transformat în note. Fiecărui item i se acor-
dă un punctaj, în funcție de dificultatea acestuia; 
aplicarea şi interpretarea testului (administrarea şi 
analiza rezultatelor testului). 

Testul docimologic pune în evidenta nivelul de 
pregătire al elevilor, progresul/regresul înregistrat de 
elev într-o perioada de timp, constituind și un indica-
tor de eficiență a activității profesorului, a procesului 
de predare, a demersului educațional, deoarece oferă, 
informații pertinente cu privire la modul de realizare 
a obiectivelor didactice, identifică dificultățile 

învățării. Testul docimologic prezintă mai multe avan-
taje, decât dezavantaje, printre avantaje se enumeră 
obiectivitate, vizează întreaga personalitate a elevu-
lui, oferă posibilitatea de a lua decizii, dar cu toate 
acestea se elaborează greu, consumă timp, elevii emo-
tivi se pot inhiba sau mai greu se pot concentra.

Unul din cele mai utilizate procedee, care ne dă 
certitudinea că testul măsoară obiectivele educaționale 
definite în curriculum și are o bună validitate de 
conținut, este construirea matricei de specificații pen-
tru testul respectiv. Matricea de specificații determină 
corelaţia dintre nivelurile cognitive, specificate în 
itemii testului (itemii testului reflectă finalităţile de 
evaluat) şi ponderea elementelor de conţinut.

În cadrul procesului didactic desfășurat în regim 
online la catedra Discipline terapeutice sunt utilizate 
diverse instrumente digitale: de colaborare, creare a 
produselor, comunicare sincronă și asincronă, diverse 
instrumente de evaluare. Prin urmare, este esențial să 
acordăm timp și efort pentru a explora, a utiliza cele 
mai bune, utile, binevenite instrumente de evaluare. 
Instrumente Web frecvent utilizate la catedra Discipli-
ne terapeutice sunt Testmoz, Socrative, Quizizz. Ca-
racteristica comună a acestor instrumente este faptul, 
că ultimele pot fi accesate de pe o multitudine de dis-
pozitive ce au conexiune la internet. Deasemenea aici 
poate fi usor accesată baza de date a respondenților 
(elevilor), care la rândul ei poate contribui la crearea 
unor rapoarte individualizate, statistici pentru fiecare 
test/elev. Trebuie de menționat, că aceste platforme 
sunt securizate, și, într-un final, prin aceste platforme 
noi nu suntem doar eficienți și atrăgători generației 
tinere, dar păstrăm și profesionalismul la un nivel în-
alt în crearea conținutului pentru evaluare. 

Instrumentele de evaluare utilizate pe parcursul 
anului au prezentat o multitudine de avantaje. Aplica-
rea diferitor instrumente web a constatat, că cel mai 
relevant instrument pentru realizarea examenului în 
regim online la disciplina Medicina internă cu nur-
sing specific este Testmoz, care permite aplicarea unei 
diversități mai mare de itemi, comparativ cu Quizizz 
și Socrative. În același timp, metoda de punctare a 
itemelor cu răspuns multiplu prin instrumentul Test-
moz nu necesită implicarea cadrului didactic. 

Instrumentele web, utilizate în procesul de evalua-
re au și unele dezavantaje: diversitatea itemelor mai 
mică (Socrative, Quizizz); există caracteristici gratuite 
ale platformei, dar unele necesită o plată adăugătoare 
(Testmoz); unele instrumente sunt bine venite pentru 
evaluarea curentă (Quizizz) [4].

Testmoz este o aplicație simplă care te ajută să 
creezi și să administrezi teste cu multiple variante de 
răspuns online. Testmoz ofera o adresă unică pentru 
testele ce sunt create și un “pass code” care este oferit 
elevilor. Ca administrator al testelor, cadrul didactic în 
timp real evaluează gradul de realizare și corectitudi-

nea răspunsurilor propuse de elevi. Punctele tari a 
serviciului Testmoz sunt: aspect profesional; are o 
interfață simplă și prietenoasă; pentru crearea sau 
parcurgerea testului nu este nevoie de înregistrare; 
oferă rapoarte detaliate; oferă posibilitatea de evalua-
re statistica a răspunsurilor elevilor; pe pagina test-
moz.com nu se regăsește testul publicat și parola este 
protejată.

În sesiunea de iarnă penru anul de studii 2020-
2021 la unitatea de curs Semiologia bolilor interne și 
pneumologie cu nursing specific, calificarea Asistent 
medical, specialitatea Îngrijirea bolnavilor (9 grupe) 
examenul s-a realizat în regim online, vizând situația 
epidemiologică din țară. 

Conform matricii de specificații, s-a alcătuit testul 
din 50 itemi diverși repartizați pe nivele cognitive în 
raportul de 30% la nivel de cunoaștere, 50% - 
înțelegere și 20 % la nivel de aplicare, punctajul final 
fiind 100. Tipurile de itemi utilizați în cadrul evaluării 
au fost: de tip pereche (asociere), alegere duală (A/F), 
cu răspuns scurt (completare), alegere multiplă, de 
completare, eseu/caz clinic cu 3 sarcini (recunoașterea 
stării de urgență, asistența de urgență acordată și sta-
bilirea a 2 diagnostice de nursing prioritare conform 
formulei PES). 

Analiza comparativă a reușitei elevilor din sesiu-
nea de iarnă 2019–2020, când examenul s-a realizat 
față în față și reușita examenului realizat la disatnță în 
2020-2021 nu a constatat o mare diferență a rezultate-
lor obținute: nota medie 7,96 fiind rezultatul examenu-
lui realizat față în față și 7,90 a examenului realizat în 
regim on-line (fig. 1).

Elaborarea unui test ce ar cuprinde itemi, care scot 
în evidență dezvoltarea gândirii clinice, nu ar suferi 
eșec niciodată, deoarece cu siguranță elevii nu ar avea 
surse din care să fraudeze testul. Rezultatele diagra-
mei din fig. 2 denotă faptul că reușita elevilor pe 
parcursul semestrului este aproape similar cu reușita 
de la examenul, realizat pe platforma Testmoz, ceea ce 
accentuează repetat calitatea utilizării testului.

Concluzii:
1. Utilizarea TIC-ului în procesul de instruire la disci-

plina Medicină internă și geriatrie cu nursing speci-
fic prezintă căi eficiente de asimilare a cunoştinţelor 
la nivel de cunoaștere, înțelegere, aplicare şi de for-
mare a competenţelor profesionale.

2. În cadrul procesului de predare-învăţare-evaluare 
utilizarea softuri-lor educaționale și a laboratoru-
lui virtual reprezintă o modalitate eficientă de 
dezvoltare intelectuală a personalităţii elevului şi 
orientează spre formarea competenţelor specifice.

3. Utilizarea TIC-ului la orele teoretice, practice și în 
cadrul evaluărilor au demonstrat eficienţă formati-
vă prin creşterea reuşitei şcolare la elevi.

4.  Utilizarea platformei Testmoz oferă posibilitatea 

creării testelor online cu o diversitate destul de 
mare a itemelor pentru toate nivelele cognitive, cu 
multiple posibilități de redactare. 
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Tipuri de itemi 
1. Itemi obiectivi 1.1. Itemi cu alegere duală 1.2. Itemi 

cu alegere multiplă 1.3. Itemi de tip pereche 
2. Itemi semiobiectivi 2.1. Itemi cu răspuns scurt 2.2. 

Itemi cu răspuns de completare 2.3. Itemi de tip între-
bări structurate 

3. Itemi subiectivi 3.1. Itemi de tip rezolvare de proble-
me 3.2. Itemi de tip eseu
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Iunie 2021 marchează un nou început pentru 
Nightingale Challenge, deoarece devine „Nursing 
Now Challenge”, sub conducerea continuă a profe-
sorului Lisa Bayliss-Pratt de la Universitatea Co-
ventry, în parteneriat cu Burdett Trust for Nur-
sing.

Nursing Now Challenge (NNC) va duce mai 
departe mandatul ambițios al Nightingale Challen-
ge și va colabora cu angajatorii din domeniul 
sănătății din întreaga lume pentru a crea oportunități 
de dezvoltare a conducerii pentru 100.000 de 
asistenți medicali și moașe în peste 150 de țări pâ-
nă la sfârșitul anului 2022.

Utilizarea tehnologiei de la Universitatea Co-
ventry permite oamenilor să acceseze resursele 
educaționale și oportunitățile de colaborare, indife-
rent de locația geografică. NNC va folosi social 
media pentru a dezvolta rețele de profesioniști din 
domeniul sănătății care învață din experiențele și 
expertiza reciprocă din întreaga lume.

„Ca furnizor de frunte de educație medicală în 
Marea Britanie, suntem foarte mândri să colabo-
răm cu organizații, inclusiv Health Education En-
gland (HEE) și Tropical Health and Education 
Trust (THET) pentru a pune în aplicare Nursing 
Now Challenge. Sperăm că va avea un impact 
semnificativ, în special în țările cu venituri mici și 
medii, sprijinind dezvoltarea forței de muncă la 
nivel mondial în domeniul sănătății, consolidând 
sistemele de sănătate și îmbunătățind sănătatea 
oamenilor din întreaga lume. ” Profesorul Lisa 
Bayliss-Pratt, pro-vicecancelar la Universitatea 
Coventry și directorul programului Nursing Now 
Challenge.

„Campania Nursing Now este o sursă de 
inspirație și a făcut multe pentru a spori 

recunoașterea contribuției pe care asistentele medi-
cale și moașele le fac la nivel global. THET este 
încântat să lucreze cu Coventry University și Heal-
th Education England la acest program succesor. 
Apreciem oportunitatea pe care ne-o oferă acest 
program, de a ne asocia cu o nouă generație de 
asistente medicale și moașe din țările cu venituri 
mici și medii și să le sprijinim în eforturile lor de a 
oferi asistență medicală de calitate pentru toți. ” 
Ben Simms CEO al THET.

„HEE este încântat să sprijine acest parteneriat 
unic, care are o oportunitate fără precedent de a 
împuternici asistenții medicali și moașele din în-
treaga lume să conducă lumea către acoperirea 
mondială universală de sănătate. Prin dezvoltarea 
profesională sistematică, implicarea, sprijinul cole-
gilor și consolidarea relațiilor transfrontaliere, 
asistentele medicale pot transforma sănătatea și 
bunăstarea tuturor. ” Profesorul Ged Byrne, Direc-
tor Global Engagement la HEE.

„Campania Nursing Now a atras atenția asupra 
asistenței medicale în ultimii trei ani și a creat o 
rețea puternică de asistenți medicali din întreaga 
lume. Nursing Now Challenge se va baza pe aceas-
tă moștenire într-un moment în care pandemia a 
arătat cât de vitală este asistența medicală în toate 
aspectele sănătății și îngrijirii sănătății.” Lord Ni-
gel Crisp, co-președinte de asistență medicală 
acum.

Nightingale Challenge pentru  
a deveni „Nursing Now Challenge”

Importanța îngrijirii nursing 
pentru dezvoltare în neonatologie

1 februarie 2021 Practici pozitive (Italia)

1 iunie este Ziua Globală a Părinților. Când nou-
născuții lor sunt spitalizați, părinții sunt în mod înțelept 
sub o mulțime de stres și anxietate. În timpul pandemiei 
COVID din nord-estul Italiei, părinților nu li sa permis 
să-și viziteze copiii în spital. Aici au intervenit asistenții 
medicali pentru a se asigura că îngrijirea centrată pe 
familie, contactul cu părinții și atingerea umană au con-
tinuat în ciuda pandemiei.

Studiu de caz 
Se estimează că 15 milioane de copii din întreaga 

lume se nasc prematur în fiecare an (unul din 10 copii). 
În ultimii ani, rata mortalității la sugarii prematuri a fost 
redusă prin îngrijirea perinatală avansată, dar morbidita-
tea dezvoltării este încă foarte ridicată. Se estimează că 
mai mult de 25% dintre nou-născuți născuți între a 28-a 
și a 32-a săptămână de gestație sunt afectați de tulburări 
de dezvoltare până la vârsta de doi ani, iar 40% prezintă 
un anumit grad de handicap până la vârsta de 10 ani 
(Johnston și colab. 2014), cu consecințele sociale și 
economice care urmează. Stimulările vizuale, auditive, 
tactile și dureroase sunt cruciale pentru procesul normal 
de maturare a funcțiilor creierului. Prin urmare, fiecare 
experiență senzorială provoacă un răspuns comporta-
mental în creierul bebelușului, promovând experiențe 
senzoriale ulterioare (Soleimani și colab. 2020).

Cu toate acestea, nașterea prematură este asociată cu 
o imaturitate a dezvoltării neuro-cognitive. Când nou-
născutul are experiențe senzoriale disproporționate față 
de stadiul său de dezvoltare, neurodezvoltarea acestuia 
va fi diferită de atunci când se află în mediul uterin pro-
tector. Astfel, există diferite rezultate neuro-comporta-
mentale între sugari prematuri și la termen (Altimier & 
Phillips 2016). Cu cât copilul este mai imatur, cu atât 
creierul este mai vulnerabil.

Îngrijirea dezvoltării este un set de comportamente 
și atitudini care acționează la diferite niveluri cu scopul 
de a minimiza suferința sugarului. Acesta are ca scop 
îmbunătățirea mediului NICU, reducerea stimulărilor 
dureroase, promovarea perioadelor de somn și reduce-
rea perioadelor de destabilizare. În plus, are ca scop 
promovarea dezvoltării neurocomportamentale prin asi-
gurarea unui contact timpuriu cu îngrijitorii (Altimier & 
Phillips 2016).

Eficacitatea îngrijirii pentru dezvoltare în unitățile 
de terapie intensivă neonatală a fost descrisă în mai 
multe studii. La sugarii prematuri, această abordare 
poate avea efecte pozitive asupra dezvoltării neuro-cog-
nitive și psiho-motorii vizibile în primele 12 luni (Sole-

imani și colab. 2020). Intervențiile timpurii de îngrijire 
a dezvoltării îmbunătățesc semnificativ rezultatele cog-
nitive (Spittle et al. 2015). O revizuire sistematică în 
2019 (Padros & Hess 2020) a investigat beneficiile me-
todelor de îngrijire a mamei cangur și a metodelor de la 
piele la piele, concluzionând că îmbunătățesc rezultatele 
stresului cardiorespirator pe termen scurt, reduc cortizo-
lul și cresc nivelurile de oxitocină. Aceste strategii reduc 
semnificativ suferința la nou-născut. Îngrijirea pentru 
dezvoltare este un factor esențial pentru îngrijirea medi-
cală de înaltă calitate. Personalul UCIN ar trebui să in-
struiască și să încurajeze aceste comportamente și atitu-
dini pentru a obține rezultate pozitive pe termen scurt și 
lung de sănătate.

Având în vedere importanța îngrijirii pentru dezvol-
tare, această abordare a fost adoptată în practica clinică 
a majorității unităților de terapie intensivă neonatală din 
nord-estul Italiei, unde echipe multidisciplinare, compu-
se din asistenți medicali cu diferite seturi de competențe, 
lucrează cu sugari prematuri pentru a asigura îngrijirea 
centrată pe familie , ca valoare adăugată esențială în 
practica clinică.

Odată cu izbucnirea pandemiei COVID-19, lumea 
neonatologiei a suferit modificări structurale profunde, 
din cauza necesității de a aplica măsuri de izolare împo-
triva virusului. Pentru prima dată în peste 40 de ani, 
accesul părinților la UCIN a trebuit reglementat. Aceste 
măsuri ar putea afecta negativ dezvoltarea legăturii pă-
rinte-copil. Prin urmare, personalul care alăptează este 
provocat să ajute părinții și bebelușii să își stabilească 
relația și să sprijine mamele și tații în dificultate. Asis-
tentele sunt esențiale pentru a oferi contactul și atinge-
rea umană care stabilesc pașii fundamentali pentru dez-
voltarea corectă a bebelușilor prematuri.

Această pandemie a arătat cât de importantă este 
abordarea îngrijirii centrate pe familie pentru pacienții 
tineri și familiile acestora. De asemenea, a evidențiat cât 
de mult se poate face pentru ca îngrijirile nursing să 
devină și mai „prietenoase prematurilor”. În această 
perioadă, am găsit o soluție alternativă pentru a reduce 
distanța dintre părinți și sugarii lor în UCIN. Personalul 
a făcut zilnic apeluri video cu părinții pentru a le arăta 
bebelușii lor și pentru a-i informa despre progresele lor 
zilnice.

Aprecierea arătată de părinți pentru aceste gesturi 
evidențiază importanța profesiei de asistent medical în 
îngrijirea copiilor prematuri. Acest lucru ne dă puterea 
de a ne continua munca cu pasiune și dăruire, mai ales 
în acest moment dificil. 

72 73



Медсестёр надо уважать и беречь. Собствен-
но, я тоже медсестра. На философском факуль-
тете была военная кафедра, девушки получили 
специальность медсестры. Нас хорошо учили. 
Вместе с философией обязательно надо изучать 
медицину. Качественно, с практическими заня-
тиями. Философия - теория, а дело медсестры 
- практика.

И родители мои уважали своих медсестёр; 
они же были врачами. Врач без медсестры ра-
ботать не может; на медсестре масса обязан-
ностей и ответственности. И практики у мед-
сестры поболее иногда, чем у профессора или 
даже академика. Может, теоретических знаний 
меньше. А практики - больше.

Я помню, как к медсёстрам относились и 
отец мой, и мама. Это были верные помощники, 
друзья, уважаемые коллеги. А когда доктор уста-
вал, болел, выматывался, медсестра и его могла 
поддержать и чаем напоить. И выслушать. И 
вдохновить. И спрятать маленькую девочку, ко-
торую привели в клинику или в сумасшедший 
дом, уж извините, потому что в садике карантин, 
а оставить ребёнка не с кем. Все работают…

Но я к чему вспомнила про медсестёр; хоро-
шую историю прочитала. Одна женщина напи-
сала, как у ее сына болели ножки. И она с ребён-
ком посещала профессоров разных, обследова-
ния проходила, анализы сдавали они…Много 
мудреных диагнозов и сложных предположений 
было. А ножки все болели у мальчика.

И однажды медсестра одного маститого про-
фессора-ревматолога посмотрела на ребёнка и 
говорит: «купите вашему сыну специальные 
стельки. У него плоскостопие!». И стельки по-
могли. Иногда практик лучше поймёт проблему 
и даст лучший совет. Все нужны и важны: и 
академик, и профессор, и доктор, и медсестра, 
и санитарка. Всех надо уважать и всем достой-
но платить. Всех называть на «вы» и по имени-
отчеству, как раньше и было принято.

А ошибаться могут абсолютно все. И акаде-
мики, и медсестры, и философы тоже. Мы же 
люди. И надо как-то бережнее друг к другу от-
носиться. Как хорошая медсестра к пациенту, - 
вот так…

Анна Кирьянова

Почему я уважаю медсестёр
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Te-a întrebat vreodată cineva?
Ce preț e pus pe meseria ta?
Cu siguranță … nimeni nu va ști.
Atâta timp, cât nimeni n-a trăit,
Acel moment, acel destin de asistent.

În versuri este nedescris, a ta povară grea,
Zile și nopți neobosit, tu stai la căpătâiul altuia.
Epuizat și plin de griji, în suflet cu credință,
Te resemnezi, te dăruiești, după a ta voință.
Ești conștient…

TU ai lăsat un jurământ cândva…
Să lupți, să rabzi, să râzi, să plângi,
Chiar de ții soarta grea.
Să ajuți la greu acea ființă,
Care se stinge-n suferință.
Să poți ascunde lacrima,
Chiar de îți plînge inima.

Să poți un sfat bun de-a lăsa,
Acel ce ții aproape, de-al încuraja.
Te-a întrebat vreodată cineva?
Dar ce-ți face familia?

La grădiniță dacă ai copil,
Și te așteaptă seara ca să vii,
Dacă îi flămând? Sau poate febră are?
Să-l strângi la pipet sa simtă o alinare,
Să-i faci băiță și în pat să-l culci,
Să-i urezi noapte bună și vise dulci.

De ai copil la școală, cu teme pentru acasă,
Și ard de nerăbdare, mama să vină acasă.
Să-i facă o problemă, la teme să-l ajute,
Să-i pună o întrebare, hai una, sau mai multe.

Și te mai sună soțul și strigă-n telefon!
Femeie, soție, mamă dar astăzi ce mâncăm?
Dar ea, cu voce blândă, iar mai înghite un nod,
Hai pune iar tavaua, mai fă și azi un ochi.

Cu gindul e acasă, la cei ce i-a lăsat,
În suflet suspinând ca i-a abandonat.
De gânduri măcinată și întrebări o mie,
Oare cam cât ne costă această meserie?

Ea lacrima își șterge, pe chipul luminat,
Cu zâmbetul cel sincer, la datorie a stat.
Ea ieri a fost și astăzi este și mâine va mai fi,
Atâta timp cât Dumnezeu de rele o va păzi.

Dumnezeiește este… și tu să știi.
Ce astăzi lași în urmă primesc ai tăi copii!!!

Prețul meseriei
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