
                       

 

 

  

 

INTRODUCERE ȘI MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE AL ASOCIAȚIILOR DE 

SPRIJIN  

 

Fundația DAISY invită Consiliul European al Asistenților Medicali (ENC)  să 

se alăture Comunității DAISY a Asociațiilor de sprijin.  

Fundația DAISY este cea mai importantă organizație internațională pentru 

recunoașterea profesiei de asistent medical. Misiunea noastră este aceea de a promova 

recunoașterea îngrijirilor pline de compasiune și excelență în profesia de asistent 

medical, prin colaborări cu organizații profesionale de îngrijire a sănătății, cum ar fi ENC, 

în beneficiul ambelor părți. Prin intermediul rețelelor noastre combinate, încercăm să 

diseminăm mesajul nostru cu privire la valoarea celebrării asistenței medicale 

remarcabile și pline de compasiune, printr-o recunoaștere semnificativă.  

 

Ce reprezintă Fundația DAISY?   

Activă în unități de îngrijire a sănătății și în școlile de asistență medicală din 

întreaga lume, Fundația DAISY este o fundație publică cu sediul în California, care 

servește profesiei de asistent medical, prin intermediul programelor de recunoaștere, 

precum și prin burse pentru cercetare în domeniul asistenței medicale și practici bazate 

pe dovezi. Fundația DAISY a fost înființată în anul 1999, în memoria excepționalei 

îngrijiri medicale oferite lui J.Patrick Barnes pe o perioadă de opt săptămâni de 

spitalizare pentru purpura trombocitopenică idiopatică, o boală autoimună.  Așadar, 

DAISY este acronimul pentru Diseases Attacking the Immune System (boli care atacă 



sistemul imunitar). Dorința familiei lui Patrick de a mulțumi asistenților medicali pentru 

îngrijirea plină de compasiune și pricepere pe care o oferă zilnic, a evoluat de-a lungul 

anilor, ajungând să joace un rol strategic în organizațiile de îngrijire a sănătății. 

Programele fundației DAISY sunt foarte respectate în rândul asistenților medicali, 

întrucât oferă recunoaștere bazată pe dovezi, unică, semnificativă și de impact, în 

beneficiul acestora și al organizațiilor în cadrul cărora își exercită profesia.  

În prezent, peste 3400 de centre academice și de îngrijire a sănătății din 20 de țări își 

onorează asistenții medicali cu Premiul DAISY pentru asistenți medicali remarcabili. 

Până în prezent, în jur de 1300000 de asistenți medicali au fost nominalizați de către 

pacienți, familii și colegi, acordându-se peste 117000 de premii.  

 

 

 

 

Distincțiile DAISY și impactul acestora  

Premiul emblematic al Fundației DAISY, Premiul DAISY® pentru asistenți 

medicali remarcabili onorează motivul pentru care asistenții medicali au ales această 

profesie: acela de a oferi îngrijiri pline de compasiune pacienților și familiilor acestora, 

celebrările având loc pe parcursul întregului an. 

 Premiul DAISY pentru echipe recunoaște echipele interprofesionale conduse de 

asistenți medicali, care au un impact extraordinar asupra unui pacient sau asupra unui 

membru al familiei.  



Premiul DAISY pentru asistenții medicali în funcții de conducere recunoaște 

leaderii asistenți medicali care creează mediul pentru îngrijirile medicale pline de 

compasiune și încurajează progresul acestora.   

Premiul DAISY pentru Facultăți de asistență medicală remarcabile onorează 

inspirația pe care facultatea de asistență medicală le-o oferă studenților săi.   

Premiul DAISY pentru studenții asistenți medicali a fost introdus pentru a 

recunoaște și încuraja îngrijirile medicale extraordinare și pline de compasiune oferite de 

studenți în orele lor de practică și nu numai.  

Bursele J. Patrick Barnes oferite de fundația DAISY pentru cercetare în domeniul 

asistenței medicale și proiecte de practică bazată pe dovezi susțin anchetele conduse 

de asistenți medicali în domeniul cancerului și al bolilor autoimune.  

În cele din urmă, laureații DAISY pot aplica pentru burse ale fundației, pentru a-și plăti 

cheltuielile dedicate misiunilor medicale din întreaga lume (Burse DAISY pentru Misiuni 

Medicale).   

Această “familie de onoruri” pentru asistenții medicali reflectă profunda recunoștință pe 

care familia Barnes o simte față de acești profesioniști; și ținând cont de cele 1.3 

milioane de nominalizări primite, până în prezent, de la pacienți, familii și colegi, este 

evident că Familia Barnes nu este singura care dorește să mulțumească asistenților 

medicali!  

Există dovezi solide că programele DAISY, axate pe recunoaștere semnificativă, 

contribuie la creșterea nivelurilor de satisfacție a asistenților medicali și la rentenția 

ulterioară.  

Asistenții medicali recunoscuți prin intermendiul Premiului DAISY sunt profund onorați 

atunci când sunt nominalizați de pacienți, familii și colegi și selectați prin intermediul unui 

proces de evaluare inter pares. Pur și simplu, organizațiile care dețin programe DAISY, 

își iubesc asistenții medicali!  

Organizațiile profesionale pentru asistenți medicali susțin programele fundației DAISY 

deoarece sunt bine aliniate la prioritățile strategice ale asistenței medicale și îngrijirii 

pacientului.  

 



Pentru a vă informa cu privire la impactul Premiului DAISY, vă rugăm să accesați site-ul 

nostru:  https://www.daisyfoundation.org/daisy-award/evidence-impact 

.  

 

 

 

 

 

Asociații de sprijin 

 

https://www.daisyfoundation.org/daisy-award/evidence-impact


 

În prezent, fundația DAISY este susținută de numeroase organizații de asistență 

medicală și îngrijire a sănătății. Acestea sunt invitate să se alăture Comunității 

asociațiilor de sprijin DAISY, în baza alinierii misiunilor noastre și a comunităților de 

asistență medicală asupra cărora au impact. Aceasta relație nu implică niciun fel de 

costuri. Organizațiile apreciază și distribuie angajamentul fundației față de 

recunoașterea compasiunii în furnizarea serviciilor de îngrijire. Asociațiile de sprijin 

DAISY reprezintă cea mai importantă sursă a activității fundației și subliniază profunda 

relație care, în timp, evoluează în susținere reciprocă.   

 

De ce dorim susținerea ENC?  

Asociațiile de sprijin DAISY sunt enumerate aici. Vă rugăm să rețineți că cea mai 

recentă alăturare la această listă a venit din partea Consiliului Internațional al 

Asistenților Medicali. O mare parte a extinderii noastre internaționale a fost generată prin 

diseminarea informațiilor cu privire la Premiul DAISY, în rândul asistenților medicali. În 

plus, întâlnim asistenți medicali din întreaga lume în cadrul conferințelor la care 

participăm, în special prin legăturile noastre strânse cu Centrul de Credite pentru 

asistenții medicali americani (ANCC) și cu Sigma Theta Tau International.  

Fundația DAISY dorește să onoreze mai mulți asistenți medicali la nivel internațional, 

dar în present, accesul nostru în Europa este limitat. Sperăm că, împreună cu ENC, vom 

expune conceptul nostru referitor la recunoașterea semnificativă a asistenților medicali, 

leaderilor asistenți medicali membri ENC, care vor aprecia valoarea sa strategică în 

retenția asistenților medicali remarcabili, plini de compasiune și în avansarea practicii de 

asistență medical, prin impactul Premiului DAISY.  

 

Cadru de asociere  

Considerăm că există sinergii între misiunile ENC și DAISY, întrucât ambele au drept 

scop influențarea îngrijirii pacienților și a culturii organizațiilor de îngrijire a sănătății. 

Suntem dornici să valorificăm această sinergie și să colaborăm într-un mod care vă 

servește și care ajută ambele organizații să evolueze. În cele ce urmează, este 



evidențiat cadrul propus pentru relația noastră. În viitor, pot fi adăugate activități 

suplimentare, hotărâte de comun acord.  

 

ENC este de acord cu:  

o Furnizarea logo-ului și a link-ul site-ului ENC pentru postarea pe site-ul DAISY 

https://www.daisyfoundation.org/.  

o Mulțumire în materialele de marketing ale fundației DAISY 

o Explorarea  modalităților de diseminare în rândul membrilor săi, a informațiilor privind 

Premiul DAISY și impactul acestuia asupra asistenților medicali, cu scopul de a încuraja 

instituțiile medicale să adopte Premiul DAISY  

o Oportunitatea de a informa despre Premiul DAISY în mijloacele sale de comunicare  

o Participarea în promovarea reciprocă a ENC și DAISY prin intermediul rețelelor sociale   

 

https://www.daisyfoundation.org/
https://www.daisyfoundation.org/


o Rezervarea  unei mese/loc pentru fundația DAISY în cadrul conferințelor sau 

evenimentelor, după caz                                                                                                    

o Participarea la oportunități de comunicare reciproce                                                      

o Explorarea altor oportunități de promovare a relației   

 

Fundația DAISY este de acord cu:  

o Furnizarea logo-ului său și a link-ului site-ului DAISY, pentru postare pe site-ul ENC  

 o  Mulțumire în materialele de marketing ale ENC, după caz  

o Participarea la promovare reciprocă a ENC și DAISY, prin intermediul rețelelor sociale   

o Participarea la oportunități de comunicare reciproce   

o Explorarea altor oportunități de promovare a relațiilor, cum ar fi webinarii de 

colaborare.   

 

Sperăm că sunteți de acord că vizibilitatea pe care ne-o putem oferi reciproc va fi în 

beneficiul ambelor părți, nu numai pentru organizațiile noastre, ci și pentru comunitatea 

de asistenți medicali din întreaga lume. Fără îndoială, putem face mult mai multe 

împreună, întrucâm vom ridica gradul de conștientizare al organizațiilor membre ENC în 

ceea ce privește puterea recunoașterii DAISY pentru asistenții lor medicali.  

Aștept cu nerăbare să facem schimb de idei cu privire la colaborarea ENC-DAISY 

pentru a extinde recunoașterea semnificativă a îngrijirii pline de compasiune și 

competente, pe toată perioada în care veți fi membru.    

 


