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Howard Catton este Director Executiv al Consiliului Internațional al Asistenților Medicali (ICN). 

 

În 2015 a fost menționat printre primii 100 de lideri din domeniul medical, clasament elaborat de revista Health 

Service. În aprilie 2016, Howard s-a mutat la Geneva, pentru a se alătura Consiliului Internațional al Asistenților 

Medicali, mai întâi ca Director și ulterior ca CEO.  

Conduce divizia de politici și poziții ale ICN, colaborează cu OMS și cu alte organizații internaționale pentru a oferi 

consiliere în domeniul provocărilor globale în materie de sănătate.  

 

În cadrul evenimentelor ocazionate de Întâlnirea comună a medicilor șefi, asistenților șefi și dentiștilor șefi care au avut loc la Palatul 

Parlamentului, în perioada 21-22 martie 2019, și care au reunit peste 100 de reprezentanți ai Statelor Membre UE, domnul Howard Catton a 

avut un număr de 4 intervenții în care a abordat subiecte de interes, precum sprijinirea forței de muncă în domeniul sănătății, viitorul 

îngrijirilor de sănătate și e-sănătatea, impactul ”sănătății digitale” asupra sistemelor de sănătate și profesioniștilor din sistem, siguranța 

pacientului, ca domenii cheie pentru atingerea sănătății globale. 

 



 

                        

În cadrul prezentărilor susținute, domnul Catton a subliniat aspecte ce țin de provocarea globală în domeniul siguranței pacienților și a adus la 
cunoștința participanților Declarația de poziție a ICN privind rezistența antimicrobiană AMR: „Asistenții medicali, prin rolurile pe care le au, 
evaluează și diagnostichează infecțiile, administrează și chiar prescriu, monitorizează rezultatele tratamentelor administrate, raportează 
efectele secundare, vaccinează și educă pacienții, familiile și comunitățile.” 
 
Având în vedere că anul 2020 a fost desemnat Anul asistentului medical și al moașei #Nurses2020, domnul Catton a prezentat seria 
evenimentelor care urmează să fie organizate la nivel internațional de către ICN și OMS, pe parcursul anului 2020. 
 

 
Elisabeth Iro este Asistent Medical Șef din cadrul Oficiului Regional al OMS pentru Europa (intervenție înregistrată) 

 

Doamna Elizabeth Iro are peste 30 de ani de experiență în domeniul sănătății publice în Insulele Cook. În calitate de 

Secretar al Sănătății din Insulele Cook, a implementat reforme pentru a consolida sistemul de sănătate al țării. Printre 

acestea se numără elaborarea Planului Național privind Sănătatea 2017-2036, Planul Strategic Național pentru Sănătate 

2017-2021 și Planul Clinic privind Forța de Muncă în Domeniul Sănătății. 

 

 



 

 

 
 

 
Niek Klazinga este profesor de medicină socială la Centrul Medical Academic din cadrul Universității din 

Amsterdam, economist senior în domeniul sănătății și analist pe politici de calitate în domeniul sănătății- OECD. În 

ultimii 25 de ani, domnul  Klazinga a fost implicat în numeroase proiecte privind calitatea serviciilor medicale din 

Olanda și din străinătate.  În prezent, coordonează activitatea OECD cu privire la indicatorii de calitate a îngrijirilor 

medicale. 

 

În cadrul panelului de discuții cu tema ”Provocările în nursing și perspective asupra acestora la nivel european și 

internațional” domnul Klazinga a abordat subiecte legate de siguranța pacienților și rezistența antimicrobiană (AMR), 

cu accent deosebit pe modul în care asistenții medicali își pot aduce contribuția și pot face diferența în abordarea 

acestor noi provocări. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OF78S7J1YMQ


 

Intervenția profesorului Klazinga s-a axat cu precădere pe siguranța pacienților, ca o preocupare importantă pentru sănătatea publică. În 

gestionarea eficientă a acesteia sunt necesare noi acțiuni, atât din partea guvernelor, cât și din partea  profesioniștilor din domeniul sănătății. 

”Rezistența antimicrobiană și deficiențele asociate în prevenirea și controlul infecțiilor, precum și utilizarea incorectă a antibioticelor reprezintă 

un element-cheie al preocupărilor profesioniștilor din domeniul sănătății, legate de siguranța pacienților” a declarat Niek Klazinga. 

 

                  
 

În prezentarea susținută la Palatul Parlamentului, profesorul Klazinga a insistat asupra rolurilor-cheie pe care asistenții medicali le îndeplinesc 

în problemele generate de rezistența antimicrobiană AMR, și anume: rolul asistenților medicali în promovarea igienei, în furnizarea de 

informații privind utilizarea adecvată a antibioticelor, în asigurarea calității îngrijirilor medicale, abordarea infecțiilor postoperatorii, a 

problemelor legate de nutriția pacienților, în întocmirea documentației și a bazelor de date, în profesionalizarea/pregătirea asistenților 

medicali, în derularea programelor de formare și de dezvoltare profesională continuă.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Thomas Kearns- Director executiv al Facultății de Asistenți Medicali, Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), 

Dublin, Irlanda 

 

Cu o carieră de peste 37 de ani în domeniul reglementării profesionale, a planificării strategice, managementului de 

proiect și cercetării în profesia de asistent medical și moașă, profesorul Thomas Kearns deține funcția de director 

executiv al Facultății de Asistenți Medicali și Moașe din cadrul RCSI. 

 

Anterior funcției deținute în cadrul RCSI, profesorul Kearns a ocupat poziții de conducere în ICN (director executiv 

interimar) și în Consiliul irlandez de asistenți medicali și moașe unde a conceptualizat, elaborat și monitorizat 

implementarea programelor de educație continuă. 

 

Totodată, a dezvoltat și a implementat un test național de aptitudini pentru asistenții care doresc să se înscrie și să practice în Irlanda. Acest 

program a fost aprobat oficial de către autoritățile competente din Irlanda în anul 2015. Această activitate a condus la oportunități de a lucra 

cu organizații cheie în domeniul acreditării, precum CGFNS. 

 

 
 

 



 

În cadrul panelului de discuții de la Palatul Parlamentului cu tema  ”Provocările în nursing și perspective asupra acestora la nivel european și 

internațional” mesajul domnului Kearns s-a axat pe importanța dezvoltării profesionale continue (EMC) în rândul asistenților medicali, 

indiferent de nivelul de pregătire al acestora.  

Profesorul Kearns a informat participanții cu privire la activitatea Centrului de Cercetare din cadrul Facultății de Asistenți Medicali și Moașe din 

cadrul RCSI, care se centrează în special pe atingerea obiectivelor de dezvoltare profesională continuă a asistenților medicali. Intervenția 

domnului Kearns a reliefat ce este și de ce este importantă dezvoltarea profesională continuă, necesitatea consolidării îngrijirilor centrate pe 

persoană, cooperarea în domeniul EMC, investițiile în EMC, dezvoltarea forței de muncă de înaltă calitate, îmbunătățirea calității și siguranței 

pacientului. 

 

 

Kay Currie este profesor de Nursing & Cercetare medicală aplicată, membru al Consorțiului SHAIPI (Scottish 

Healthcare Associated Infection Prevention Institute) și Director al Universității Caledoniene din Glasgow-centru 

colaborator OMS pentru asistenții medicali. 

 

Doamna Currie are un interes special în îmbunătățirea calității asistenței medicale, în special în îngrijirea centrată pe 

persoană, prin practici profesionale eficiente. În cercetările pe care le derulează în prezent, profesor Currie pune 

accentul pe înțelegerea experienței pacienților în procesul de îngrijire, caută să influențeze pozitiv comportamentul 

personalului medical și, de asemenea, are o preocupare continuă pentru domeniul rezistenței antimicrobiene AMR. 

În lucrarea prezentată la evenimentul de la Palatul Parlamentului, doamna Currie a evidențiat contribuția potențială a agenților patogeni la 

administrarea antimicrobiană, a amintit câteva cercetări recente privind barierele și factorii care contribuie la rolul asistentelor medicale în 

rezistența antimicrobiană AMR, și subliniat existența constrângerilor culturale, organizaționale, educaționale dar și a resurselor, legate de 

dezvoltarea politicilor și de practica medicală în AMR. 

 



 

 
Doamna Kay Currie a concluzionat, în intervenția din cadrul evenimentului, că asistenții medicali au o prezență constantă lângă patul 

pacientului și au un rol semnificativ în căile de administrare a antibioticelor. Profesor Currie a reliefat importanța contextului social, dar și 

necesitatea asumării acțiunilor desfășurate de fiecare asistent medical în activitatea profesională. 

 

 

 

Gabrielle Jacob este Șef al Programului de Resurse Umane pentru Sănătate din cadrul Oficiului Regional pentru 

Europa al Organizației Mondiale a Sănătății.  

Misiunile pe care le-a condus au implicat Diviziile OMS pentru Persoanele în Vârstă, Persoanele cu Dizabilități și 

Sănătatea Mintală.  

În perioada 2012-2013 doamna Jacob a fost atașat pe probleme de sănătate la Misiunea Permanentă a Irlandei la ONU 

de la Geneva, timp în care a condus Președinția irlandeză a UE în chestiuni legate de OMS. Din 2013, a fost repartizată 

la Departamentul de Planificare a Forței de Muncă din Sănătate, iar responsabilitățile sale includ revizuirea strategică 

a formării medicale și a structurii carierei. 

 



 

               
 

În cadrul panelului cu tema ”Provocările în nursing și perspective asupra acestora la nivel european și internațional” doamna Jacob a prezentat 

câteva aspecte esențiale cu privire la ”Strategia globală privind resursele umane: forța de muncă 2030” . Viziunea formulată se orientează pe 

accelerarea progresului de acoperire a sănătății universale, prin asigurarea unui acces echitabil la profesioniștii din domeniul sănătății, în 

cadrul sistemelor consolidate de sănătate. 

 

Obiectivele strategiei prezentate de doamna Jacob în cadrul evenimentului de la Palatul Parlamentlui se referă la optimizarea performanței, al 

calității și al impactului forței de muncă din domeniul sănătății prin intermediul unor politici de evidență a informațiilor, alinierea investițiilor 

cu nevoile actuale și viitoare ale populației dar și ale sistemelor de sănătate, dezvoltarea capacității instituționale la toate nivelurile pentru o 

gestionare eficientă a politicilor publice, consolidarea informațiilor privind resursele umane, întărirea leadership-ului în resursele umane din 

domeniul sănătății. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Clayton Hamilton este specialist al Oficiului Regional pentru Europa al OMS, Copenhaga, Danemarca, respectiv Divizia 

de Sisteme de Sănătate și Sănătate Publică. Are o experiență de 21 de ani în lucrul cu Organizația Națiunilor Unite și este 

responsabil de conducerea inițiativei de digitalizare a sistemelor de sănătate în regiunea europeană a OMS. Deține o 

experiență vastă asupra dezvoltării strategiilor naționale de sănătate digitale și a planurilor de angajare și ghidarea 

implementării dezvoltării infrastructurii digitale la nivel național și integrarea informațiilor privind sănătatea. 

 

 
 

 

În cadrul panelului cu tema ”Provocările în nursing și perspective asupra acestora la nivel european și internațional”, domnul Hamilton a 

conturată o strategie referitoare la implementarea e-health punctând cei mai importanți factori care pot determina succesul integrării e-health 

la nivelul unei țări: crearea unei identități digitale pentru cetățeni, personal medical și furnizori, guvernanță puternică și vizibilă pentru 

sănătatea digitală, abordarea puternică de integrare pentru corelarea datelor privind sănătatea - atât în interiorul cât și în afara sectorului 

sănătății, existența unei legislații clare și lipsită de ambiguitate în sprijinul sănătății digitale, forță de muncă înalt calificată și metode pentru 

dezvoltarea profesională continuă, parteneriatele public-private pentru sănătatea digitală, egalitatea de gen în sănătatea digitală, angajarea 

pacientului în co-crearea și implementarea soluțiilor, finanțare susținută pentru sănătatea digitală. 

 

 

 



 

Dr. Sylvain Giraud – șef de unitate Direcția generală pentru Sisteme de Sănătate, Produse Medicale și Inovare, 

Comisia Europeană 

 

Anterior, domnul Sylvain Giraud a fost director pentru strategia de sănătate și probleme internaționale din 2012 

până la sfârșitul lunii ianuarie 2016. Domnul Giraud lucrează pentru Comisia Europeană din 2002. Este absolvent 

al Colegiului Europei din Bruges. 

 

             
 

Prezentarea sa a inclus subiecte privind forța de muncă în domeniul sănătății și nevoia de noi competențe și abilitați. Reconfigurarea educației 

medicale continue ar trebui să includă teme precum lucrul în echipe interdisciplinare mai largi, adaptarea la transformarea digitală a asistenței 

medicale și modalități noi de livrare de servicii de îngrijire. O altă direcție importantă este dezvoltarea de abilități și competențe privind stiluri 

de viață sănătoase, factori de risc, screening pentru a permite o mai bună promovare a sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dr. Maximo Jurado Gonzalez deține funcția de Președinte al Rețelei UE a Autorităților de Reglementare a 

Asistenței Medicale. 

A fost vicepreședinte al Consiliului Internațional al Asistenților Medicali și Președinte al Consiliului General al 

Asistenților Medicali din Spania. 

În prezent, domnul Máximo González Jurado este membru al Consiliului Consultativ pentru Sănătate al 

Ministerului Sănătății și Politicii Sociale din Spania, membru al Consiliului Superior al Sănătății al Comunității 

Madrid, președinte al Comisiei Naționale de Specialitate în Nursing și membru al Consiliul Național al 

Specialităților în Științele Sănătății. 

 

         
 

 

În prezentarea sa, domnul Jurado a menționat că pentru a face față tendințelor actuale de îmbătrânire cronică și de sănătate a populației, este 

esențial să se evolueze în practica asistentului medical de la accentul plasat pe vindecare la o atenție crescută pe compasiune. Îmbunătățirea în 

asistența medicală va permite să prioritizăm cu adevărat calitatea vieții, contribuind la un sistem național de sănătate durabil. 

 

 



 

Prof.Univ. Outi Lyytikäinen este Profesor de cercetare la Institutul Național pentru Sănătate și Bunăstare, 

Finlanda 

Dna. Lyytikäinen este medic specialist în boli infecțioase și absolvent al programului european de instruire în 

epidemiologie de intervenție (EPIET), gestionat de Institutului Robert Koch. A condus programul SIRO de la 

începutul anului 1998 și este de asemenea,  supervizor coordonator al cursanților EPIET. 

 

      
 

În prezentarea susținută la Palatul Parlamentului, doamna Lyytikäinen a abordat tema rolului asistenților medicali în monitorizarea infecțiilor 

asociate, pe care îl vede extrem de complex dat fiind natura profesiei. Astfel, atribuțiile directe ale asistenților medicali sunt: supravegherea 

infecțiilor asociate asistenței medicale, participarea la activități naționale de supraveghere și anchete derulate în Finlanda. Rolul primordial al 

asistenților medicali în spitalele de îngrijire acută și în serviciile de îngrijire pe termen lung este controlul și monitorizarea constantă a 

infecțiilor asociate. 

 

 

 

 

 



 

 

Prof. Outi Ahonen este Conferențiar Universitar, Universitatea Laurea de Științe Aplicate | cercetător candidat, 

Universitatea din Finlanda de Est | membru al Consiliului Asociației Finaneze Nursing Finlanda 

Doamna Outi Ahonen este totdodată lector în cadrul Departamentului Digital, Universitatea Laurea de Științe 

Aplicate, cercetător în domeniul sănătății și al serviciilor umane, Departamentul de Sănătate și Management Social, 

Universitatea din Finlanda de Est și membru al Consiliului Asociației Nursing din Finlanda, Finlanda. 

 

Prezentarea doamnei Ahonen a detaliat informații importante despre proiectul SotePeda 24/7. Începând cu anul 2020, un mediu de învățare 

deschis va oferi asistenților medicali studii multidisciplinare bazate pe abordarea învățării trialogice și vor fi produse utilizând metode de               

co-creare. Proiectul dezvoltă expertiza educatorilor, a studenților și a reprezentanților vieții active în dezvoltarea serviciilor digitale centrate pe 

oameni în sectorul sănătății și al asistenței sociale, care lucrează în e-sănătate și asistență socială și în pedagogia digitală. 

 

 

 

 



 

 
Dl. Lampros Bizas este trezorier al Consiliului Elen al Asistenților Medicali și gestionează proiectul Erasmus + 

ENHANCE. Este asistent medical, psiholog, și trezorier al Consiliului European al Asistenților Medicali. 

 

 
 
Domeniul principal de aplicare al proiectului ENhANCE este de a determina care sunt discrepanțele existente între abilitățile asistenților 

medicali care lucrează în asistența medicală primară și nevoile solicitate efectiv atât în instituțiile publice de sănătate, cât și de către furnizorii 

privați de servicii atunci când aplică modele inovatoare de asistență medicală centrate pe pacient. 

 

 

Prof. Theodoros Koutroubas este director politic al Consiliului European al Profesiilor Liberale (CEPLIS), precum 

și consilier politic al Președintelui Consiliului European al Asistenților Medicali, profesor de științe politice în 

cadrul Universității Catolice din Louvain. 

În prezentarea susținută, domnul Koutroubas a punctat importanța consolidării cooperării pentru sprijinirea 

forței de muncă în domeniul sănătății și a asistenței medicale în regiunea europeană și, de asemenea, a încurajat 

și consolidarea legăturilor dintre organismele de reglementare din domeniul asistenței medicale. Mai mult, 

prezentarea a subliniat necesitatea dezvoltării instrumentelor care să garanteze respectarea Codului 

internațional și european de asistență medicală și nevoia de a crește gradul de conștientizare cu privire la 

importanța reală a asistentelor medicale și a asistenței medicale în viața popoarelor. 

 

 



 

 

 

Dl. David Benton este Director executiv al Consiliul Național al Consiliilor de Stat pentru Nursing, Statele Unite ale 

Americii  

Profesorul Benton este  asistent generalist și de sănătate mintală la Colegiul Highland de asistență medicală și moașă 

din Inverness, Scoția. Domnia sa a lucrat timp de zece ani pentru Consiliul Internațional al Asistenților Medicali și a 

deținut funcția de Director Executiv din 2008 până în octombrie 2015, când a preluat funcția de Director Executiv la 

Consiliul Național al Consiliilor de Stat pentru Nursing, cu sediul la Chicago.  

 

 

 
 

Obiectivul prezentării a fost analiza relației dintre tehnologie și practică subliniind dimensiunile de reglementare care trebuie abordate dacă 

vom putea acționa în interesul public. 

 

 

 

 

 

 



 

Dr. Cristian Grasu este Secretar de Stat al Ministerului Sănătății din România.  

Are o vastă experiență în medicina de urgență și management în sectorul sănătății. Începând cu 2014 până în 2016, 
domnul Secretarul de stat Grasu a fost director de unitate de proiect pentru proiectele Băncii Mondiale din 
România. Anterior, a fost Director Medical la Serviciul Ambulanțe, unde a lucrat și în calitate de Director General și 
ca medic timp de mai mulți ani. 

 
Prezentarea domnului Cristian Grasu a evidențiat principalele perspective în domeniul sănătății digitale în România, 

respectiv inițiativa legislativă pentru înființarea Agenției naționale pentru digitalizare în sănătate, cu responsabilități 

precum: dezvoltarea și implementarea unui sistem informațional în sănătate, colectarea, analiza și diseminarea de date suport pentru luarea 

deciziilor, promovarea și participarea la cercetare și dezvoltare în domeniul e-Sănătate, dezvoltarea de platforme și sisteme de telemedicină, 

promovarea de acțiuni comune pentru asigurarea securității confidențialității datelor. 

 

 

Prof.Dr. Rafila Alexandru este șef de catedră al disciplinei Microbiologie din cadrul Universității de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila” și profesor la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” din București. 
Și-a obținut diploma de licență în 1987 și doctoratul în microbiologie în 2004. A fost șef de Laborator de 
Microbiologie și medic primar de Sănătate Publică din 2000.  

A contribuit în mod decisiv în 2016 la microbiologia medicală ca specialitate în România pe baza recomandărilor 

Uniunii Europene a Specialiștilor Medicali (UEMS), unde reprezintă România. 

Domnul Alexandru Rafila a subliniat ideea conform căreia rezistența antimicrobiană și siguranța pacientului nu trebuie abordate că două 

probleme separate, ci tratate ca întreg. Prezentarea domnului Rafila propune ca direcții de acțiune pentru combaterea rezistenței 

antimicrobiene: implementarea de planuri de acțiune la nivel național prin ministerele de resort, dezvoltarea de mecanisme la nivel European 

pentru cooperare între ministerele de resort (acțiuni comune, proiecte de twinning), îmbunătățirea comunicării și coordonarea răspunsurilor 

ministerelor sănătății pe probleme specifice – notificări prompte pentru prevenția răspândirii rezistenței antimicrobiene. 

 

 

 



 

 

 

Dr. Florentina Furtunescu este Conferențiar universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” 

București – Disciplina Sănătate publică și management  

A lucrat în Ministerul Sănătății, fiind implicată în coordonarea domeniului sănătății publice la nivel național 

imediat după aderarea României la Uniunea Europeană, în definirea politicilor publice de sănătate și a 

programelor naționale de sănătate și în reforma serviciilor de sănătate la nivel descentralizat. Pe parcursul carierei 

sale a fost implicată în numeroase proiecte naționale și internaționale colaborând cu Comisia Europeană, Banca 

Mondială, Organizația Mondială a Sănătății, Fondul Global de luptă împotriva HIV, Tuberculozei și Malariei, 

UNICEF. 

 

              
 

În cadrul prezentarii sale, doamna Florentina Furtunescu a subliniat importanța asumării responsabilității morale și etice pe care furnizorii de 

servicii de sănătate și sistemele de sănătate o au în ceea ce privește siguranța pacienților, în special în contextul în care prevenția daunelor 

este posibilă în cele mai multe cazuri și eforturile în direcția preventivă ar însemna valoare adăugată pe termen lung. De asemenea, doamna 

Furtunescu a propus ca temă de reflexie una dintre prioritățile UE în domeniul sănătății și anume lupta împotriva rezistenței antimicrobiene – 

acțiuni posibile, colaborare interstatală pentru reducerea discrepanțelor între statele membre. 

 


