Regulament pentru rezumatele ce vor fi înscrise la Congresul internațional al ICN,
2017
1. Rezumatul va fi trimis în limba engleză sau franceză și nu va depăși 2500 de caractere
(aproximativ 250 de cuvinte). De asemenea, rezumatul trebuie să reprezinte o lucrare
original, care nu a mai fost publicată niciodată.
2. Textul va fi redactat cu litere Times New Roman, mărime 12, culoare negru, la un
rând. Documentul va fi redactat și salvat în Microsoft Word 97-2003 (*.doc). Nu sunt
admise abrevieri și acronime. Nu este admisă inserarea de grafice, schițe, tabele sau
fotografii în textul rezumatului.
3. Structura generală a rezumatului este următoarea:
Titlul
Introducere - Specificarea domeniului și temei în care se încadrează lucrarea,
conform organizatorului.
Scop - Un singur paragraf care descrie rezultatul urmărit prin prezentarea
lucrării în cadrul evenimentului.
Cuprins - Descrie principalele informații ale lucrării, pe care va fi structurată
prezentarea.
Concluzii - Un singur paragraf care descrie concluzia generală a lucrării.
Referinţe/Bibliografie - Vor fi menționate maxim 3 surse bibliografice, cele mai
importante din punct de vedere al calității și cantității informației folosite.

4. Temele lucrărilor, implicit ale rezumatelor, pe care organizatorul le propune, sunt
următoarele:
A. Sistemele de sănătate și economie
Care
va
fi
impactul
obiectivelor
de
dezvoltare
durabilă
(http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)
privind furnizarea de asistență medicală? Cum vor contribui asistenții medicali la
realizarea acestor obiective? Ce politici sunt necesare pentru a atinge obiectivele de
dezvoltare durabilă? Care sunt rolurile și impactul asistenților medicali în furnizarea
de servicii integrate centrate pe pacienți? Care au fost provocările și oportunitățile

pentru profesia de asistent medical în integrarea practicii, a știintei, a cunoasterii și
cum a reușit să producă schimbări sustenabile? Care este randamentul economic și
clinic privind investițiile unei instituții care pregătește asistenți medicali?
B. Îngrijirea directă, siguranța pacienților
Ce inovații în practica clinică oferă rezultate mai bune pentru pacienți? Care este impactul
schimbării abordării practice asupra siguranței pacienților? Care sunt indicatorii serviciilor
de sănătate și cum sunt măsurați? Care este legătura dintre angajamentul pacientului și
rezultate mai bune pentru acesta? Care este relația dintre leadership, practica bazată pe
dovezi și rezultate de calitate pentru pacient? Cum putem dovedi știițific impactul pe care îl
au asistenții medicali certificați ca specialiști asupra siguranței rezultatelor și îngrijirii
pacientului?
C. Acțiuni / etica / drepturile omului
Ce dileme etice există în asigurarea accesului și calitatea serviciilor de sănătate și de modul în
care ar trebui să fie abordate acestea? Cum este echitatea introdusă / menținute în sistemele
de sănătate a comunităților? Ce politici și măsuri trebuie luate pentru a promova și proteja
drepturile de sănătate ale persoanelor fizice și a populațiilor? Care este impactul tehnologiei
asupra eticii?
D. Promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor
Luând în calcul întregul fenomen al dezvoltării îngrijirii, care sunt tendinţele în materie de
sănătate şi bunăstare? Cum se pot integra asistența medical, ştiinţa, cunoaşterea şi echitatea
în practica medicală pentru a promova şi menţine sănătatea şi bunăstarea indivizilor şi a
populaţiilor? Care este impactul intervenţiilor în diferite stadii ale vieţii? Cum putem sprijini
o îmbătrânire sănătoasă şi să oferim echitatea şi acces la asistenţă medicală, inclusiv la
îngrijire spre sfârşitul vieţii? Care este impactul actual al bolilor netransmisibile dintr-o
perspectivă de asistenţă medicală? Ce politici şi stimulente regionale, naţionale şi globale
sunt necesare pentru a promova o viaţă sănătoasă şi stiluri de viaţă sănătoase?
E. Tehnologia comunicaţiilor (TIC), informarea şi sprijinirea asistenţilor medicali şi
îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale
Cum funcţionează tehnologia şi informatica pentru a sprijini accesul la serviciile de sănătate
şi de îngrijire de calitate? Ce inovaţii au avansat furnizarea de asistenţă medicală, siguranţa
sporită şi îmbunătățirea rezultatelor pacientului? Cum este văzută tehnologia în comunitatea
de asistenţă medicală? Cum se utilizează TIC de către asistenţii medicali pentru

responsabilizarea pacientului? Care este impactul informaticii, al tehnologiei şi social media
cu privire la practica medicală? Care sunt implicaţiile managementului cunoaşterii? Cum se
pot elimina barierele în domeniul TIC pentru a avansa realizarea obiectivelor globale cu
privire la sănătate?
F. Leadership - management
Ce competenţe le trebuie asistenţilor şefi şi directorilor de îngrijiri? Există modele inovatoare
de educaţie şi dezvoltare disponibile pentru a satisface nevoile generaţiilor viitoare? Cum ne
putem pregăti generaţiile viitoare pentru management într-o lume globalizată? Cum ne
pregătim asistenţii medicali pentru politici, politică şi roluri de luare a deciziilor în afară de
domeniul asistenţei medicală la nivel local, naţional şi global? Care este impactul implicării
asistenţilor medicali în formarea de politici de îngrijire medicală?
G. Educaţie medicală şi de învăţare
Având în vedere lipsa globală de asistenți medicali angajați şi distribuţia inegală a forţei de
muncă, care este modul în care se va crea un segment de studenţi care să fie atraşi către
această profesie? Care sunt motivele care stau la baza ratei ridicate de abandon a studenţilor
şi care este modul în care trebuie să fie abordată aceasta? Cum vom pregăti instituţiile
necesare pentru a educa generaţiile viitoare de asistenți medicali? Cum putem aborda mai
bine discrepanţa dintre teorie şi practică? Ce inovaţii vedeţi în mediul de învăţare? Care sunt
tendinţele în livrarea internaţională de educaţie continuă? Cum putem aborda lacunele în
standardele de educaţie la nivel global? Cum va influenţa educaţia inter-profesională livrarea
de îngrijire? Ce modele există pentru a oferi oportunităţi educaţionale şi de acces sporit
pentru asistenţii medicali pentru a îmbunătăţi statutul lor profesional, social şi economic?
H. Forţă de muncă, locul de muncă şi imaginea
Ce impact are strategia globală asupra resurselor umane pentru sănătate în ceea ce priveşte
forţa de muncă? Care sunt problemele prioritare ale resurselor umane din sănătate care
afectează accesul la îngrijiri medicale? Ce program de calificare este necesar pentru a atinge
obiectivele de sănătate şi pentru a asigura o asistenţă medicală de calitate? Care este
impactul practicilor pozitive şi cum le putem atinge? Cum se mobilizează la nivel mondial
asistenţa medicală? Sunt modelele actuale de planificare a forţei de muncă utilizate de alte
industrii relevante pentru asistenţă medicală? Cum putem îmbunătăţi focalizarea de personal
pentru asistenţă medicală primară şi de îngrijire bazate pe comunitate menţinând în acelaşi
timp o puternică forţă de muncă activă?

I. Dezastre / conflicte / pandemii
Care este impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii publice? Care este rolul
asistenţilor medicali în situaţii de conflict, pregătirea pentru dezastre şi eforturile de
ajutorare? Ce măsuri de protecţie se impun pentru asistenţii medicali? Care sunt riscurile şi
cum putem gestiona siguranţa asistenţilor medicali în vremuri de conflict, dezastre şi
epidemii? Care este rolul asistenţilor medicali în asigurarea dezvoltării durabile pentru a
minimiza impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii publice?
J. Reglementare
Care este rolul reglementării profesionale în asigurarea siguranţei pacienţilor şi calitatea
îngrijirii? Cum poate acreditarea sistemelor să fie în beneficiul pacientului? Care va fi
impactul dialogului naţional / regional / internaţional privind reglementarea profesiei? Care
a fost impactul pe care globalizarea şi acordurile comerciale le-au avut asupra reglementării
profesiei? Ce exemple de bune practici în reglementare puteţi oferi cu privire la funcţiile de
bază ale autorităţilor de reglementare, inclusiv cea de auto-reglementare? Care sunt
implicaţiile în evoluţia modelelor de reglementare din întreaga lume pentru asistenţă şi
pentru autorităţile de reglementare?
L. Istorie
Cum ne ajută recunoaşterea trecutului să ne pregătim pentru viitor? Ce lecţii am învăţat? Ce
tendinţe naţionale şi internaţionale putem vedea în asistenţă medicală? Ce ştim despre
istoria asistenţilor medicali că fiind în prim-plan în domeniul livrării de îngrijire, al
documentării istoriei şi conservării de patrimoniu?
5.

Evaluarea rezumatelor

Criteriile de evaluare pentru rezumate sunt:
-

Sublinierea detaliată a rolului şi contribuţiei asistentului medical sau al moaşei;

Se va acorda punctaj suplimentar dacă se va expune ştiinţific în rezumat experienţă
proprie a autorului;
-

Încadrarea corectă în domeniu şi temă;

-

Respectarea tuturor cerinţelor privind structura rezumatului;

-

Respectarea termenelor şi cerinţelor de redactare stabilite;

-

Impresie generală: concizie, vocabular ştiinţific, claritate.

