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MESAJ DIN 

PARTEA PREȘEDINTELUI ȘI A 

DIRECTORULUI EXECUTIV

Pandemia COVID-19 a schimbat lumea: modul în 
care trăim, socializăm, lucrăm, interacționăm cu 
ceilalți, precum și modul în care furnizăm servicii 
de asistență medicală. A sporit vizibilitatea 
asistenților medicali și a evidențiat faptul că 
aceștia sunt indispensabili pentru îngrijirile de 
sănătate și că reprezintă coloana vertebrală a 
tuturor serviciilor de sănătate.
Asistenții medicali se află în prima linie a acestei 
pandemii, educând, cercetând, prevenind, tratând 
și îngrijind oamenii, cu grijă, compasiune, 
rezistență, creativitate și excelente abilități de 
leadership. În mod tragic, mulți dintre asistenții 
medicali și-au sacrificat viața. S-au confruntat cu 
violență și abuz, au continuat să lucreze, uneori 
fără protecție corespunzătoare și fără un salariu 
decent, au fost despărțiți de cei dragi și lăudați ca 
eroi. Însă asistenții medicali sunt oameni nu îngeri, 
și nici supereroi. Au aceleași nevoi și aceleași 
drepturi ca toți ceilalți. Sunt profesioniști calificați, 
bine informați, cu un nivel înalt de educație, care 
oferă îngrijiri holistice, centrate pe persoană, pe tot 
parcursul vieții. 

Am învățat foarte multe din această pandemie și le 
datorăm asistenților medicali care și-au pierdut 
viața, și societății în general, să acționăm în funcție 
de lecțiile învățate. Trebuie să ne resetăm 
sistemele de sănătate și societățile, astfel încât să 
funcționeze pentru a aborda inegalitățile dintre 
diversele grupuri din cadrul comunităților, bărbați și 
femei, tineri și bătrâni, bogați și săraci, sănătoși și 
bolnavi, persoane cu abilități diferite și cele din 
comunitățile minoritare și majoritare.  
În timp ce, pe termen scurt, investițiile în îngrijirile 
de sănătate generează câștiguri greu de anticipat 
în agitația ciclurilor politicile normale, se poate să 
dureze zeci de ani până ce cheltuielile în domeniul 
sănătății să dea roade, dar ar trebui văzute ca 
investiții pentru viitor, nu ca un cost actual.  
Societățile trebuie să analizeze cu cea mai mare 
seriozitate determinanții sociali ai sănătății, inclusiv 
sărăcia, alimentația incorectă, lipsa educației și 
șomajul și să urmeze strategiile care le-ar putea 
face mai echitabile și mai corecte. Dacă fiecare se 
bucură de roadele muncii sale sau dacă este 
sprijinit de o plasă de siguranță care oferă 
demnitate și un nivel de trai decent, toți membrii 
societății au de câștigat.  
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Aspectul fundamental pe care l-a 
dezvăluit pandemia este că multe dintre 
serviciile noastre de sănătate nu sunt 
adecvate scopului și în general, dacă nu 
va exista o resetare drastică a politicilor, 
practicilor și posibilităților, nu vom putea 
îndeplini Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă ale Națiunilor Unite.  

Acest raport prezintă o viziune a 
viitoarelor îngrijiri de sănătate și ne arată 
modul în care plasarea asistenților 
medicali în poziții de influență și putere 
vor determina abordări integrate și 
centrate pe persoană ale îngrijirii de 
sănătate și, ca urmare, rezultate mai bune 
pentru persoanele și comunitățile pe care 
asistenții medicali le deservesc. 

Ca voce globală a profesiei de asistent 
medical, Consiliul Internațional al 
Asistenților Medicali (ICN) va continua să 
promoveze profesia de asistent medical 
promovând bunăstarea asistenților 
medicali, astfel încât să poată continua să 
conducă și să ofere sănătate pentru toți.

Annette Kennedy, Președinte ICN

Howard Catton, Director executiv ICN
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INTRODUCERE

Bilanțul pandemiei, cuantificat prin decese umane, 
boli și suferință, separare fizică și izolare, daune 
psihologice și emoționale, precum și efecte asupra 
educației și economiei, constituie motive solide 
pentru a transpune experiențele în lecții ce pot fi 
puse în practică, nu doar pentru a preveni viitoare 
crize similare ci și pentru a promova și redefini 
îngrijirile de sănătate, cu scopul îmbunătățirii 
sănătății și bunăstării. (Jazieh & Kozlakidis, 2020). 

COVID-19 este al treilea Coronavirus din ultimii 20 
de ani. În ciuda numeroaselor avertismente, multe 
țări nu au fost pregătite pentru această provocare. 
Pandemia a scos la lumină multe vulnerabilități și 
puncte slabe ale sistemelor noastre de sănătate, 
care, odată cu transmiterea rapidă a virusului, nu 
au fost capabile să absoarbă și să gestioneze 
creșterea bruscă și intensă a cererii. La rândul său, 
acest lucru a dus la alte perturbări în aproape toate 
sectoarele, precum și în viața comunității.
Din punct de vedere istoric, crizele globale de 

sănătate au impus schimbări majore în modul de 
furnizare a serviciilor de sănătate. De asemenea, 
COVID-19 ne-a obligat să gândim, să învățăm din 
greșelile și din succesele noastre și să ne 
imaginăm cum putem crea sisteme de sănătate 
mai bune care pot ajuta oamenii și comunitățile 
să atingă cele mai înalte standarde de sănătate, 
susținând în același timp îmbunătățirea tuturor 
domeniilor societății. Pentru a realiza această 
viziune, trebuie să abordăm inegalitățile și 
determinanții sociali ai sănătății, relațiile 
fragmentate dintre sectorul sănătății și alte 
sectoare și viziunea că sănătatea este unica 
responsabilitate a profesioniștilor din domeniu. 
Avem nevoie de o viziune pentru viitoarele îngrijiri 
de sănătate. 
Acest raport privind Ziua Internațională a 
Asistentului Medical își propune să sublinieze 
caracteristicile de bază și pârghiile necesare 
pentru această viziune.
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Credit: Nazila Ghomian, 
IND 2021 Concurs de fotografie
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IND 2021/Introducere

Figura 1: O viziune pentru viitorul îngrijirilor de sănătate 

Transformări în îngrijirile 
de sănătate 

Susținerea asistenților medicali 
pentru ��������obținerea unor sisteme de 
sănătate m�������� ai bune

Îngrijirea persoanelor
vulnerabile

Locuri de muncă sigure

Comunicare 
de încredere  

Sănătate publică

Acces și inovație

Îngrijiri accesibile 
și de calitate

Familii și comunități 
sănătoase

Recunoașterea rolului vital 
al asistenților m������� edicali

Inves�ții

Dezvoltarea profesiei

Educație și dezvoltare 
profesională con�nuă

O nouă viziune pentru 
viitorul 

îngrijirilor de sănătate 
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PARTEA 1: 
TRANSFORMAREA ÎNGRIJIRILOR DE  SĂNĂTATE ȘI 
SOLUȚII PRIVIND ASISTENȚA MEDICALĂ

Crearea unor comunități sănătoase: Accent pe cauză, nu doar pe simptome

COVID-19 a adus sistemele de sănătate din 
întreaga lume în pragul colapsului. Guvernele 
au răspuns rapid în mobilizarea eficientă a 
resurselor pentru sistemele de sănătate, pentru 
a proteja sănătatea personalului, a pacienților și 
a comunităților. Profesioniștii din domeniul 
sănătății au răspuns prin creșterea 
competențelor, a compasiunii și a ingeniozității 
lor cu mult peste nivelul normal al așteptărilor 
din partea comunității sau a profesioniștilor. 

COVID a demonstrat, în mod clar, că atenuarea 
impactului virusului nu este doar 
responsabilitatea profesioniștilor din domeniul 
sănătății, ci că aceasta revine fiecărui membru 
al publicului. Persoanele și comunitățile dețin 
multe dintre cheile necesare pentru stoparea 
răspândirii COVID prin adoptarea măsurilor 
simple de sănătate publică precum igiena 
mâinilor, distanțarea socială și purtarea măștilor. 
Persoanele și comunitățile au jucat un rol 
esențial în amploarea și rapiditatea răspândirii 
virusului, ceea ce la rândul său, a afectat 
cererea asupra sistemului de sănătate. Acțiunile 
responsabile ale comunității au oferit sistemelor 
de sănătate timpul de pregătire și de 
reorganizare pentru potențialul aflux de pacienți. 

Ceea ce putem învăța de aici, așa cum 
subliniază Lord Nigel Crisp în cartea sa, Health 
is made at home. Hospitals are for repairs 
(Crisp, 2020), este că publicul este cel care 
deține rolul major în crearea și menținerea unei 
stări bune de sănătate și în abordarea multora 
dintre actualele probleme majore sociale și ale 
sănătății, inclusiv bolile transmisibile și 
netransmisibile, sănătatea mintală, singurătatea, 
sărăcia și tulburările legate de consumul de 
substanțe. Pentru a răspunde acestor nevoi, 
sistemele de sănătate vor trebui să se 
reorienteze astfel încât să nu se axeze doar pe 
îngrijirile acute, nu doar pe reparații, ci să joace 
un rol major în “crearea sănătății” și gestionarea 

multora dintre cauzele ce stau la baza unei stări 
precare de sănătate.  

Viziunea pentru viitorul îngrijirilor de sănătate 
necesită un parteneriat între sistemul de 
sănătate, alte sectoare (de ex educație, 
transport, etc.), guvern și public, care să 
colaboreze în crearea “unei societăți sănătoase 
și creatoare de sănătate” (Crisp, 2020). Aceasta 
înseamnă că toate părțile vor fi responsabile de 
crearea condițiilor în care oamenii pot fi sănătoși 
pe tot parcursul vieții, adică de abordarea 
determinanților sociali ai sănătății.

De fapt, aceasta este o împrospătare și o 
redefinire a unei viziuni vechi — “Carta de la 
Ottawa pentru promovarea sănătății”.  Această 
Cartă, semnată în 1986, îndemna la 
promovarea sănătății permițându-le oamenilor 
să sporească controlul asupra sănătății și să le 
îmbunătățească starea de sănătate. Această 
mișcare a demonstrat că sănătatea nu este doar 
responsabilitatea sectorului sănătății, ci trece 
dincolo stilul de viață sănătătos, către 
bunăstare. Aceasta este coloana vertebrală a 
recuperării și a prosperității într-o lume post -
pandemică. 

Pentru ca această viziune să aibă succes, 
profesia de asistent medical trebuie să fie 
implicată în mod activ. Ca membri ai profesiei cu 
cea mai amplă înțelegere a persoanelor și a 
nevoilor lor de sănătate, asistenții medicali sunt 
vitali în efortul de a aborda diverse aspecte ale 
facilitării sănătății și creării unor comunități 
sănătoase. Ca reprezentanți familiari și de 
încredere a unei stări bune de sănătate în școli, 
la locul de muncă, în unitățile de sănătate 
publică, penitenciare, centrele de îngrijire pe 
termen lung și la domiciu, spitale și alte medii 
comunitare, asistenții medicali duc la crearea 
unei 'Culturi a sănătății' (Campanie pentru 
acțiune, 2021).
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Planșa 1 - Rezultate chestionar privind implicarea asistenților
medicali în procesul decizional la nivel înalt

Asistenții medicali șefi au fost implicați în procesul 

decizional național din domeniul sănătății?

Nu există funcția
de asistent șef

Da

Nu 

Nu știu

Asistenții medicali specializați în prevenirea și controlul 

infecțiilor au fost implicați în echipele de luare a deciziilor 

privind politicile guvernamentale legate de COVID?

Da

Nu 

Nu știu

Asistenții medicali leaderi au fost inclusi și utilizați 

eficient în procesul decizional la nivel înalt? 

Puternic 
de acord

Puternic 
împotrivă

Împotrivă

De acord

Indiferent

La finalul anului 2020, ICN a efectuat un sondaj în 

rândul  celor 130 de asociații membre (ANN-uri). Deși 

aproximativ jumătate (41.5%) dintre ANN-urile 

respondente au raportat că țara lor deține un CNO 

implicat în procesul decizional din domeniul sănătății, 

la nivel național, în majoritatea țărilor, fie aceștia au 

fost excluși (22.6%), fie nu există această funcție 

(28.3%). Acest lucru înseamnă că cel mai mare grup al 

profesioniștilor din domeniul sănătății nu a fost 

reprezentat la nivele superioare de luare a deciziilor. 

Situația este similară pentru asistenții medicali 

specialiști în prevenirea și controlul infecțiilor (IPC), 

întrucât mulți dintre aceștia (>42%) par a fi excluși din 

procesul decizional la nivel înalt. În multe cazuri, 

comisiile par a fi formate dintr-o vastă majoritate de 

medici. IPC a fost specialitatea în profesia de asistent 

medical încă de la începuturile profesiei, și este cea 

mai eficientă armă pe care comunitatea o deține în 

lupta cu această pandemie. Fără vocea asistenților 

medicali, dezvoltarea și implementarea eficientă a 

politicilor în cadrul sistemelor de sănătate și a 

comunității nu pot fi atât de eficiente. 

De asemenea, sondajul a constatat că aproximativ  

40% dintre asistenții medicali cu experiență au fost 

folosiți eficient în procesul decizional la nivel înalt, în 

timpul pandemiei. Cu toate acestea, multe dintre 

asociații au menționat că, deși asistenții medicali au 

fost folosiți la finalul anului 2020, în etapele timpurii ale 

pandemiei aceștia au fost ignorați.

Rezultatele acestui sondaj reprezintă o acuzație 

șocantă la adresa multor sisteme de sănătate din 

întreaga lume. Asistenții medicali reprezintă piatra   

de temelie a unui sistem de sănătate eficient și au 

un rol vital în promovarea și protejarea sănătății și 

bunăstării persoanelor și a comunităților, pe 

parcursul întregii vieți. Trebuie luate măsuri pentru 

abordarea lipsei de implicare a asistenților medicali 

la nivele decizionale superioare, acum și pe viitor, 

dacă sistemele de sănătate vor să colaboreze 

eficient cu persoanele și comunitățile, pentru a crea 

societăți sănătoase și creatoare de sănătate. 

Analiza rezultatelor 
chestionarului
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SUA – Colaborare cu voluntari 
pentru îmbunătățirea sănătății 
persoanelor în vârstă 

Într-o comunitate regională mică, 3400 de persoane în 

vârstă au fost identificate ca fiind supuse riscului de 

expunere la COVID-19. Asistenții medicali, alți 

profesioniști din domeniul sănătății și voluntarii au 

colaborat pentru a răspunde la nevoile acestor 

persoane din adăposturi. Această coordonare 

semnificativă între diferite sectoare a însemnat că 

nevoile zilnice de trai ale persoanelor au fost 

satisfăcute, inclusiv nevoia de hrană, de companie și 

de sănătate fizică. Ca rezultat, s-a înregistrat o 

reducere semnificativă a vizitelor la spitale și a 

transmiterii COVID-19 (Asociația americană a 

spitalelor 2020).

Iran – Asigurarea educației 
sanitare pentru copiii vulnerabili 

Asistenta medicală Haleh Jafari este voluntar în 

comunitate, pentru a oferi educație privind protecția 

împotriva infecției COVID-19, copiilor vulnerabili care 

sunt obligați să muncească pe străzile din Teheran. Ca 

parte a activității ei de sprijin, aceasta asistă la 

distribuirea în comunitate a gelurilor dezinfectante, a 

măștilor și mănușilor de protecție. De asemenea, îi 

învață pe copii despre alte probleme de sănătate și 

despre modul în care pot accesa serviciile de sănătate. 

Deși nu poate ajunge decât la un număr mic de 

persoane odată, ea consideră că mulți copii au fost 

protejați de COVID-19 și că li s-a oferit puțină speranță. 

(Studiu de caz INS prezentant de  Haleh Jafari, 

Universitatea de Științe Medicale din Teheran).

Credit: Chetoui Aida, IND2021 Concurs de fotografie

În centrul atenției
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Irlanda – Parteneriat cu comunitatea 
pentru rezolvarea problemelor din 
domeniul sănătății  

Asistenta medicală Gillian Fahy și Dr. Roisin Lyons, au 

înființat programul 'Open Source Volunteers Extended 

(OSVX)'. Acest program reprezintă o comunitate de 

voluntari pe tot teritoriul Irlandei, care își oferă timpul 

gratuit pentru a găsi soluții la problemele cu care se 

confruntă personalul din linia întâi, în timpul pandemiei 

COVID-19. În total, 1500 de voluntari, ingineri, artiști, 

asistenți medicali și medici și-au reunit forțele pentru a 

crea peste 30 de inovații pentru îmbunătățirea sănătății 

și bunăstării. Inovațiile au variat de la telecomunicații, la 

echipament individual de protecție. O inovație deosebită 

a fost o aplicație în care sănătatea persoanelor poate fi 

monitorizată fără a fi nevoie de consultații cu asistenții 

medicali. Drept rezultat, comunități întregi au beneficiat 

de aceste inovații. (Interviu IND cu Gillian Fahy).

Bermuda – Chief Nursing Officer 

Asistentul Șef din Bermuda a fost membru activ al 

Organizației pentru măsuri de urgență, a țării. Până în 

prezent, răspunsul Bermudei împotriva crizei                  

COVID-19 a fost eficient, menținând, în același timp, 

continuitatea și rezistența întreprinderilor în abordarea 

pandemiei (Bermuda Business Development Agency, 

2021).

Australia – Asistenții medicali 

specialiști lucrează eficient pentru 

stoparea transmiterii COVID-19 la 

nivel comunitar 

Australia a fost una dintre cele mai de succes țări în 

stoparea transmiterii COVID-19 la nivel comunitar. 

Asistenții medicali au fost implicați activ în procesul 

decizional la nivel înalt, inclusiv în calitate de leaderi ai 

Grupului de experți privind controlul infecțiilor care 

consiliază Comitetul principal australian pentru protecția 

sănătății și celelalte comitete permanente ale acestuia, 

privind aspectele IPC.
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Figura 2: Carta Ottawa și implicarea asistenților medicali

1. Încurajarea asistenților medicali în a se implica în comunitate, în efortul de a crește implicarea 

persoanelor și a comunităților în procesul decizional cu privire la problemele cu impact asupra sănătății și 

bunăstării. 

2. Încurajarea rolului asistentului medical ca susținător al pacientului – asistenții medicali dețin rolul esențial 

în a oferi voce celor ce le lipsește.

3. Furnizarea datelor și informațiilor către asistenți medicali, astfel încât să înțeleagă problemele de 

sănătate din cadrul comunității.

1. Folosirea apropierii asistenților medicali de pacienți, pentru a-i ajuta pe oameni să-și dezvolte abilitățile, 

garantează faptul că oamenii dețin informațiile și cunoștințele necesare pentru a face alegeri informate;

2. Folosirea competențelor asistenților medicali pentru a sprijini cunoștințele de sănătate ale pacienților, familiilor 

acestora și a publicului larg;

3. Valorificarea competențelor asistenților medicali pentru a ajuta persoanele să navigheze prin sistemele de 

sănătate complexe;

4. Asigurarea că programele de învățământ dedicate asistenților medicali conțin raționament științific, competențe 

tehnice și comunicare interpersonală, pentru a identifica și a aborda nevoile persoanelor pe care le deservesc. 
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Dezvoltarea abilităților personale

Încurajarea acțiunilor comunității
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1.Utilizarea Asistenților Medicali Șefi pentru a fi implicați direct în 
elaborarea politicilor de la nivel regional/national și internațional;

2. Implicarea activă a asistenților medicali în elaborarea politicilor, inclusiv 
în definirea problemelor și formularea soluțiilor;

3. Creșterea numărului de asistenți medicali activi în cadrul/și prin 
intermediul Asociațiilor naționale de asistenți medicali și implicarea lor în 
problemele politice locale;

Crearea unei politici publice
sănătoase

1. Folosirea eficientă a asistenților medicali astfel încât să poată promova colaborarea intersectorială între sectorul sănătății, 

poliție, educație, transport (etc) și public;

2. Lucrând în parteneriat cu alți furnizori de servicii medicale, asistenții medicali pot încuraja practicile pozitive de îngrijire a 

sănătății care se axează nu numai pe latura curativă ci și pe aspectele legate de promovare;

3. Asigurarea prezenței asistenților medicali în toate organismele decizionale superioare ale spitalelor și serviciilor de sănătate;

 

4. Susținerea unui mediu în care nicio profesie nu domină dezbaterile și în care se creează o cultură a respectului reciproc; 

Reorientarea serviciilor de sănătate

1. Valorificarea rolului esențial al asistenților medicali în facilitarea 

interacțiunilor dintre diverse grupuri/entități (de ex. școli) în efortul 

de a face schimb de informații și idei, de clarificare a rolurilor, și de 

identificare a strategiilor pentru crearea unor medii sănătoase;

2. Susținerea creării de rețele între asistenții medicali din sectorul 

îngrijirilor acute și al îngrijirilor primare;

3. Încurajarea asistenților medicali în a-și asuma responsabilitatea și 

în a prelua roluri de leadership, astfel încât să poată lucra autonom 

și ca parte a unei echipe în cadrul comunității;

4. Încurajarea asistenților medicali de a prelua roluri în cadrul 

consiliilor de conducere și a altor comisii de nivel înalt;

Crearea de medii de susținere
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Acoperirea universală cu servicii medicale: O investiție 
pentru prosperitate economică și comunitară 

COVID-19 ne-a arătat, în mod clar, fragmentarea și 
insuficiența resurselor din cadrul sistemelor de 
sănătate din întreaga lume. La rândul său, aceasta a 
demonstrat cât de importantă este Acoperirea 
Universală cu servicii medicale (UHC) și Securitatea 
globală a sănătății (GHS). Atingerea UHC înseamnă 
ca toată lumea să poată accesa serviciile de sănătate 
de care are nevoie, fără a se confrunta cu dificultăți 
financiare. Țările cu angajamente ferme față de UHC 
în combinație cu GHS și cu promovarea sănătății la 
nivelul populației, sunt mai bine pregătite să 
gestioneze impactul pandemiei asupra sănătății și 
impactul său economic ulterior. (Ooms et al., 2018).

Însă atât programul UHC cât și GHS sunt amenințate. 
Veniturile publice s-au diminuat din cauza scăderii 
activității economice, țările își sporesc finanțarea 
deficitului care, la rândul său, duce la creșterea 
datoriilor pentru anii viitori. Este foarte probabil ca 
cheltuielile personale pentru îngrijiri medicale să 
crească rapid. Ca rezultat, oamenii vor renunța la 
îngrijirile medicale vitale și necesare. Potrivit 
declarației economiștilor principali de la Banca 
Mondială (Iravaa & Tandon, 2020): “Șocul economic 
aduce perspectiva că vom asista la o încetinire sau 
chiar la o inversare a creșterii cheltuielilor publice de 
sănătate, punând în pericol anii de progres în direcția 
UHC.”

Există percepția greșită că sistemele de sănătate au 
fost supraaglomerate cu noi resurse din cauza 
COVID-19 (Iravaa & Tandon, 2020). Dar această 
creștere a avut loc în cazul finanțării de urgență care 
este puțin probabil a fi susținută pe viitor, limitând 
astfel capacitatea sistemelor de sănătate de a furniza 

servicii de îngrijire de rutină și de a face față 
următoarei creșteri majore a cererii de sănătate – 
sănătatea mintală și alte boli netransmisibile.   

Pandemia, perturbările economice, crizele din 
domeniul justiției sociale și alte tulburări au produs o 
creștere bruscă a cazurilor de anxietate, depresie, 
tulburări legate de consumul de substanțe, precum și 
alte probleme de sănătate mintală și 
comportamentale. Izolarea prelungită și măsurile de 
distanțare fizică demonstrează modul în care 
conexiunea socială contribuie la sănătatea fizică, 
precum și la bunăstarea mintală și cea emoțională. 
Ținând cont de aceste aspecte, este probabilă o 
creștere a cererii de servicii de sănătate mintală, care 
ar putea costa economia globală până la 16 trilioane 
de dolari până în anul 2030, dacă nu se remediază 
eșecul colectiv (Deloitte, 2021). În prezent, mai puțin 
de 1% din cheltuielile pentru sănătate sunt atribuite 
serviciilor de sănătate mintală și mai puțin de 1% din 
forța de muncă din domeniul sănătății de la nivel 
global lucrează în domeniul sănătății mintale. 

Sănătatea comunităților noastre afectează direct 
prosperitatea unei națiuni. 

Viziunea pentru viitorul îngrijirilor de sănătate este ca 
sănătatea și economia să fie considerate conectate în 
mod inevitabil. Aceasta înseamnă ca guvernele, 
factorii de decizie politică și sistemele de sănătate să 
își reevalueze prioritățile, responsabilitățile și 
performanța pentru a asigura pregătirea pentru 
pandemie, distribuirea eficientă a vaccinurilor, 
îmbunătățirea stării de sănătate a populației și 
accesul la îngrijiri, pentru a susține redresarea 
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economică post COVID-19. UHC trebuie să fie o investiție 
și anume investiție în forța de muncă din domeniul 
sănătății – în special în asistenții medicali. Asistența 
medicală reprezintă aproximativ 80% din contactele dintre 
pacienți și furnizorii de îngrijiri medicale. (Kickbusch, 
2018). Având în vedere dimensiunea forței de muncă și 
impactul acesteia asupra sănătății individuale și a 

comunității, investițiile în profesia de asistent medical, ca 
modalitate de punere în aplicare a UHC, trebuie 
considerate ca fiind jumătate din angajament. Investițiile 
suplimentare în profesia de asistent medical vor 
îmbunătăți serviciile de sănătate și vor sprijini promovarea 
sănătății și prevenirea bolilor - un element de bază pentru 
realizarea și susținerea UHC. 

Provocare

Costurile îngrijirilor 
medicale înseamnă 
cheltuieli personale 
semnificative 

Serviciile de sănătate 
limitate înseamnă că 
oamenii nu au acces 
la îngrijirile de 
sănătate necesare

Îngrijirile medicale de 
calitate slabă aduc 
prejudicii pacientului

Implicație

Multe persoane renunță 
la îngrijirile de sănătate 
sau sunt împinse în 
sărăcie extremă

Oamenii nu pot obține o 
stare optimă de sănătate

Nevoile de sănătate ale 
populației nu sunt 
satisfăcute și poate că 
situația lor este mai rea 
decât înainte de a intra 
în sistemul de sănătate 

Intervenții eficiente

Extinderea serviciilor de 
primă linie, în mod special 
îngrijirile primare

Extinderea investițiilor în 
lucrătorii calificați, din 
domeniul sănătății

Îmbunătățirea accesului la 
medicamente și tehnologii 
de sănătate

Îmbunătățirea siguranței 
pacientului și a calității 
serviciilor de sănătate

Strategii

Abilitarea asistenților 
medicali în dezvoltarea 
rolului lor ca parte a 
unei echipe 

Dezvoltarea și 
susținerea asistenților 
medicali astfel încât să 
lucreze la nivelul optim 
al sferei lor de practică 

Investiții în forța de 
muncă a asistenților 
medicali pentru creșterea 
numărului de asistenți 
medicali care lucrează în 
toate domeniile de 
îngrijire

Dezvoltarea și crearea 
unor modele de îngrijire 
inovatoare și 
sustenabile, conduse 
de asistenți medicali
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Figura 3: Asistenții medicali reprezintă soluția pentru extinderea rapidă și 

eficientă din punct de vedere al costurilor, a Acoperirii universale cu servicii 

medicale de calitate 



Kenya – Asistenții medicali, ca 
furnizori de îngrijiri primare 
pentru populațiile rurale 

În prezent, în Kenya există un raport de nouă asistenți 

medicali practicanți la 10000 de persoane (OMS, 2020) 

mult sub recomandarea OMS de 25 de asistenți 

medicali la 10000. Mulți dintre asistenții medicali 

îngrijesc peste 100 de pacienți pe zi și în multe centre 

de sănătate, aceștia sunt singurii profesioniști din 

domeniul îngrijirilor, disponibili pentru populațiile rurale.

Taiwan -  
Susținerea asistenței medicale 
de practică avansată 

Ministerul Sănătății și Bunăstării din Taiwan promovează 

asistenții medicali de practică avansată  (APNs) pentru a 

îmbunătăți accesul la îngrijiri medicale și pentru a 

răspunde nevoilor de sănătate ale persoanelor și 

comunităților. Există investiții suplimentare pentru a crea 

noi asistenți medicali practicanți în domeniile anesteziei 

și îngrijiri comunitare/primare. (PHC)

Polonia – Dreptul asistentului 
medical de a prescrie, pentru 
îmbunătățirea experienței 
pacientului 

Asistenții medicali și moașele calificați în mod 

corespunzător pot prescrie anumite dispozitive 

medicale, alimente și produse medicinale cu substanțe 

active specifice, cu excepția medicamentelor care 

conțin substanțe foarte puternice sau a medicamentelor 

controlate. Acest lucru a îmbunătățit accesul pacientului 

la medicamente, complianța pacientului la tratament, a 

redus supraconsumul de medicamente și a determinat 

o îmbunătățire a performanței echipei. De asemenea, 

cercetările demonstrează că diminuează situațiile de 

lipsă a personalului medical (Zimmermann et al., 2020).

Regatul Unit

Din cauza COVID-19, multe cămine pentru 

persoanele fără adăpost au fost închise, iar oamenii 

străzii au fost temporar cazați în hoteluri. Prin 

urmare, acțiunile de informare au devenit mai 

importante ca niciodată. Asistenții medicali 

practicanți din Regatul Unit au reacționat rapid 

pentru a aborda problemele de sănătate și pentru   

a-i sprijini pe cei rămași pe dinafară (Healy, 2020).

În centrul atenției
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Acces la îngrijiri, 
schimbarea priorităților 
și inovație 

Schimbările cauzate de COVID-19 în ceea ce privește 
furnizarea serviciilor de sănătate nu pot fi subestimate. 
Combinația dintre izolare, carantină, dezinformare, rata 
ridicată de ocupare a paturilor din spitale și o cultură a fricii, a 
rezultat într-o transformare dramatică a reacției publice, de a 
căuta îngrijiri la nevoie. În plus față de această problemă 
legată de cerere, multe dintre serviciile de îngrijire au fost 
reduse, iar personalul și resursele au fost prioritizate în altă 
parte. Îngrijirile pentru afecțiunile cronice au fost perturbate 
prin externări timpurii din spital, reprogramarea procedurilor 
elective non-urgente/ consultații externe și prin redistribuirea 
personalului. 

De asemenea, s-a înregistrat o creștere a utilizării altor 
tehnologii de susținere. Aproximativ 50% dintre ANN-uri 
raportează punerea în aplicare a altor tehnologii de susținere, 
ca urmare a COVID-19. În 2020, OMS a efectuat un sondaj la 
care au răspuns 105 țări. Răspunsurile au arătat că 90%  
dintre țări s-au confruntat cu perturbări majore ale serviciilor de 
sănătate, țările cu venituri mici și mijlocii raportând cele mai 
mari dificultăți.(OMS, 2020b). Pandemia a expus vulnerabilități 
reale în cadrul sistemelor de sănătate, care trebuie să 
răspundă urgențelor, dar și să continue să răspundă nevoilor 
persoanelor pe tot parcursul vieții. Există posibilitatea ca 
progresele majore în domeniul sănătății din ultimele două 
decenii, să fie anulate într-o perioadă scurtă de timp. Colapsul 
multora dintre serviciile esențiale de diagnosticare și 
monitorizare vor avea efecte negative grave asupra sănătății, 
ale căror consecințe ar putea să nu fie percepute mulți ani. 
Populațiile vulnerabile sunt cele mai afectate în această 
perioadă și aceste obstacole în calea îngrijirilor de sănătate au 
potențialul de a accentua inegalitățile în materie de sănătate.  

Cu toate acestea, ca răspuns la această criză, multe țări 
încearcă să dezvolte noi modalități de furnizare a îngrijirilor. 
Transformarea rapidă ar putea pune bazele unei îmbunătățiri a 
accesului și a furnizării de servicii, atât timp cât acestea sunt 
sustenabile din punct de vedere financiar, sigure și de calitate 
în ceea ce privește furnizarea îngrijirilor, accesibile și oferă 
consumatorului o experiență pozitivă. 

O astfel de transformare a serviciilor de sănătate va necesita o 
reproiectare a întregului continuum, inclusiv în domeniul 
îngrijirilor primare, secundare, comunitare și acute. Se 
așteaptă ca întreaga forță de muncă din domeniul sănătății să 
devină mai agilă, cu accent pe îngrijirile interprofesionale 
bazate pe echipă, potențată prin tehnologie (în special 
îngrijirile virtuale). 

Asistenții medicali din întreaga lume s-au aflat în prima linie a 
transformării sistemului, în efortul de a oferi îngrijiri de 
sănătate de calitate, sigure și accesibile. Chemarea datoriei a 
însemnat că, în ciuda provocărilor, aceștia au continuat să 
trateze și să îngrijească pacienții în situații extraordinar de 
dificile. Inovațiile și progresele din domeniul îngrijiriilor 
medicale trebuie valorificate și păstrate, pentru ca generațiile 
viitoare să le dezvolte. 

Figura 4 

Utilizarea telemedicinei în întreaga lume a 
crescut semnificativ în perioada  2020/21. 

Figura 5 

Reducerea vaccinării de
rutină a comunității 

Reducerea serviciilor de 
combatere a bolilor
netransmisibile

Reducerea tratamentului 
pentru tulburări de 
sănătate mintală

Reducerea diagnosticării 
și tratării cancerului

Reducerea diagnosticării 
și tratamentului malariei

Reducerea depistării și 
tratării tuberculozei

Anularea a 28 milioane 
intervenții chirurgicale 
de rutină

De asemenea, s-a înregistrat o creștere a 
utilizării altor tehnologii de susținere. 
Aproximativ 50% dintre ANN-uri raportează 
punerea în aplicare a altor tehnologii de 
susținere, ca urmare a COVID-19. 

55% dintre ANN-urile care 
au participat la sondajul ICN, 
au declarat că s-au înființat 
clinici noi conduse de 

asistenți medicali sau că a crescut numărul 
acestora care utilizează telemedicina.
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În centrul atenției
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China – Protejarea pacientului: Nevoia 

esențială de cercetare în domeniul 

asistenței medicale

În luna februarie 2020, asistenții medicali din China au 

publicat cercetări referitoare la îngrijirea pacienților bolnavi 

de cancer, ca răspuns la COVID-19. Cercetarea acestora a 

fost un catalizator pentru protejarea pacienților cu cancer 

din întreaga lume. Aceștia au recomandat amânarea 

intenționată a chimioterapiei atunci când este posibil acest 

lucru în zonele endemice, în condiții de siguranță; dispoziții 

mai solide privind protecția pacienților cu cancer sau 

supraviețuitorii acestei afecțiuni și supraveghere mai 

intensă a cazurilor în care pacienții cu cancer au fost 

infectați cu COVID-19. (Liang et al., 2020).

Taiwan – Îmbunătățirea asistenței 

medicale prin intermediul tehnologiilor 

Asistenții medicali taiwanezi au sporit utilizarea unei largi 

varietăți de tehnologii medicale de susținere, pentru a-și 

sprijini îngrijirile furnizate. Printre acestea se numără 

detectarea fără contact a informațiilor fiziologice, 

instrumente auxiliare de diagnosticare, platformă 

medicală interactivă la distanță, urmărirea îngrijirilor în 

carantină la domiciliu, consultații telemedicină, 

dermoscopie ș i  of ta lmoscopie s imul tană pr in 

teleimagistică; detectarea temperaturii în infraroșu, 

examinarea  datelor privind istoricul călătoriilor pentru 

asigurarea de sănătate VPN, rezervări electronice TOCC 

și autentificare pentru furnizori de îngrijiri și vizitatori, 

folosind sistemul de identificare facială și temperatura 

corporală pentru controlul accesului la intrarea/ieșirea 

în/din spital, utilizarea programării inteligente a unui robot 

pentru citirea cardului de asigurare de sănătate pentru 

screening rapid al istoricului de călătorii, precum și 

investigații epidemiologice și un electronic fence system.

Canada – Îmbunătățirea accesului la îngrijiri 

pentru persoanele cu boli mintale  

Asistenții medicali care lucrează în cadrul unei echipe 

multidisciplinare au susținut accesul la servicii de sănătate 

mintală pentru persoanele afectate de astfel de boli. 

Aceștia au dezvoltat un serviciu telesănătate de triaj, 

monitorizare, susținere, tratament și promovare a 

sănătății. Din cauza naturii vulnerabile a pacienților, mulți 

nu au avut acces la telefoane sau la alte tipuri de 

dispozitive electronice. Echipa a colaborat cu organizații 

comunitare și cu întreprinderi private pentru donarea de 

telefoane mobile și proiecte. Astfel, au fost puse la 

dispoziție instrumentele necesare pentru furnizarea  

îngrijirilor către pacienți (Guan et al., 2021).  

Portugalia – abordări noi pentru 

probleme noi

În Portugalia, asistenții medicali au dezvoltat soluții prin 

utilizarea tehnologiilor de imprimare 3D. Un exemplu de 

inovație vitală a fost crearea unui dispozitiv sigur de 

prindere a tubului orotraheal în momentul intubării și/sau 

manipularea circuitului ventilator, în vederea inhibării 

potențialelor procese de aerosolizare. (IND Studiu de caz 

prezentat de  Mario Ricardo Cardoso Gomes, Ordem dos 

Enfermeiros)
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Comunicare de încredere– un instrument eficient pentru răspunsul la 
urgențele de sănătate publică

“Nu ne luptăm doar cu virusul, ci ne 
luptăm și cu infodemia.” 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Director General OMS

“În următoarea pandemie de gripă, fie că 
va avea loc acum sau în viitor, fie că 
virusul va fi ușor sau virulent, cea mai 
importantă armă împotriva bolii va fi un 
vaccin. A doua ca importanță va fi 
comunicarea.” 

John M Barry, 
Autor și istoric american, 2009

Dezinformarea și informarea eronată referitoare la            
COVID-19 s-a răspândit pe scară mai largă și mai rapid 
decât virusul însuși: de la consumul de lăptucă de mare și 
de dezinfectant în încercarea de a preveni infectarea cu 
COVID-19, până la răspândirea virusului de către rețelele 
5G. Cererea enormă de informare referitoare la boală, 
gradul ridicat de incertitudine, necunoscutul și teama au 
creat furtuna perfectă. Mituri, știri false și teorii ale 
conspirației au prosperat, și nu numai că pierdem foarte 
mult timp cu acestea, ci provoacă și confuzie, dezacord și 
pun viața în pericol.

Trăim într-o eră a dezinformării și a supraîncărcării cu 
informații foarte dăunătoare pentru comunitățile noastre.

“Răspândirea afirmațiilor false și potențial periculoase în 
timpul unei pandemii letale reprezintă, în mod clar, o 
amenințare la adresa securității noastre naționale.”             
U.S. Lauren Underwood, asistent medical, a declarat în 
cadrul reuniunii 2020 House of Representatives Homeland 
Security Committee: “Când vorbim despre informații vitale 
privind sănătatea publică, vorbim despre viață și moarte” 
(Stone, 2020). 
Această supraabundență de informații, unele reale, multe 
false, este denumită de către OMS  “o infodemie masivă” 
(OMS, 2020c). În perioadele de criză, oamenii au nevoie de 
informații corecte pentru a-și adapta comportamentul, 
pentru a-și proteja familiile, comunitățile și pe sine, 
împotriva infecțiilor. Adevărul este una dintre cele mai 
valoroase resurse pentru o politică de sănătate eficientă. 
Importanța sa nu poate fi subestimată și nici nu ar trebui. 

De exemplu, chiar și după anunțarea unui vaccin sigur și 
eficient, există o dezinformare din ce în ce mai mare 
referitoare la imunizare, precum și o mișcare de amploare a 
antivacciniștilor, care ar putea descuraja oamenii să se 
vaccineze,  atunci când acesta va fi disponibil pentru ei. 

Informațiile false erodează încrederea publicului în lucrătorii 
din domeniul sănătății, în oficiali, organizațiile de sănătate și 
guvernele care conduc lupta împotriva  COVID-19. 
Progresul în restabilirea încrederii publice necesită eforturi 
concertate și o multitudine de strategii. Una dintre cele mai 
importante strategii va fi valorificarea oportunităților oferite 

de încrederea publicului în asistenții medicali. 
Ca vastă majoritate a forței de muncă din domeniul sănătății 
care furnizează cele mai multe servicii de sănătate în 
întreaga lume, și ca cea mai de încredere profesie (așa cum 
reiese din cercetările comunitare din multe țări), asistenții 
medicali reprezintă cea mai mare resursă și oportunitate de 
a disemina informații clare, concise și corecte către 
persoane, familii și comunități.  

În multe circumstanțe diferite, li se cere asistenților medicali 
să aducă claritate în situațiile de confuzie. Publicul se 
așteaptă ca asistenții medicali să ofere informații exacte și 
un sentiment de siguranță. Acum, mai mult decât oricând, 
este nevoie de această voce. 

Viziunea pentru viitorul îngrijirilor medicale se axează pe 
folosirea resursei de încredere pe care sănătatea o are deja 
– asistenții medicali. Sunt necesare resursele care să ofere 
asistenților medicali cele mai bune informații bazate pe 
dovezi, în limbaj accesibil, pentru a promova și disemina 
mesaje sigure și demne de încredere, în timp util.

În plus, vocea asistenților medicali trebuie auzită la 

nivelurile înalte de luare a deciziilor. În prezent, asistenții 

medicali reprezintă peste jumătate din întreaga forță de 

muncă din domeniul sănătății, de la nivel global. În ciuda 

acestui aspect, profesia de asistent medical are o 

reprezentare extrem de limitată în cadrul guvernelor, a 

consiliilor de conducere și la nivelurile executive ale 

sistemelor de sănătate. 

Importanța vocii asistenților medicali nu poate fi 

supraestimată – nicio altă profesie nu poate reproduce 

cunoștințele situaționale ale nevoilor de îngrijiri ale 

persoanelor și ale comunităților pe care această profesie le 

oferă. Tipul de inteligență pe care profesia de asistent o 

oferă pentru a lua decizii critice în materie de sănătate este 

de neprețuit. (Anders, 2021). 

Ca și încrederea comunității în asistenți medicali, guvernele 

și sistemele de sănătate trebuie să aibă încredere în 

asistenții medicali și să îi sprijine în conducerea dialogului și 

a dezbaterilor publice. 

“În multe țări, lipsa de încredere a fost un factor 
semnificativ care a împiedicat răspunsul eficient 
la COVID-19.”

Grupul independent pentru pregătirea pentru 

pandemii și răspunsul la acestea (2021)
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Figura 6: Strategii pentru dezvoltarea încrederii în sistemele de sănătate

Provocare

Dezinformarea și 
supraîncărcarea 
informațională dăunează 
sănătății publice și 
eforturilor privind 
răspunsul

Cunoștințele slabe 
de sănătate duc la 
rezultate mai slabe în 
materie de sănătate

Comunicarea 
deficitară și mesajele 
confuze scad 
încrederea publică și 
încrederea în 
sistemele de 
sănătate

Implicație

Reticența de a adopta și a 
adera la măsuri de 
protecție și promovare a 
sănătății

A redus răspunsul la 
vaccinuri 

Reticența de a apela la 
îngrijiri medicale atunci 
când sunt necesare

Intervenții eficiente

Cunoștințele vor combate 
informațiile false

Persoanele și comunitățile 
se pot proteja prin accesul, 
în timp util, la informații 

Informați i le trebuie să 
ajungă la oameni

Întărirea forței de muncă cu 
resurse, dovezi periodice și 
de încredere

Strategii

Persoanele ar putea să 
nu se simtă confortabil 
împărtășind informații 
vitale privind nevoile lor
de sănătate

Stabilirea, consolidarea și 
alocarea de resurse în 
mod eficient pentru 
funcțiile superioare de 
conducere în rândul 
asistenților medicali 

Asistenții medicali își 
asumă un rol activ în 
cercetare, educație și 
promovarea cunoștințelor 
de sănătate

Sprijinirea diseminării 
rapide a informațiilor 
bazate pe dovezi către 
profesioniștii din 
domeniul sănătății

Creșterea numărului 
de voci ale asistenților 
medicali experți în 
mass-media

Asistenții medicali îi sprijină pe pacienții să obțină, să înțeleagă și să acționeze conform 

informațiilor necesare pentru o stare optima de sănătate – faceți ca fiecare oportunitate 

să conteze
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În centrul atenției

SUA – Asistenții medicali din 
școli 

În SUA, asistenții medicali din școli au un rol esențial în 

creșterea ratelor de vaccinare în rândul copiilor și a 

familiilor acestora. Asistenții medicali din școli au acces 

regulat la elevi, părinții acestora au încredere că vor oferi 

informații corecte în materie de sănătate și au acces la 

registrele de stat privind imunizarea. Asistenții medicali 

din școli dețin o poziție puternică în cadrul comunităților 

lor, pentru educarea elevilor, familiilor și a personalului 

școlar cu privire la rolul esențial al vaccinurilor în 

prevenirea bolii, permițându-le elevilor și personalului să 

rămână sănătoși și în școală. (Asociația națională a 

asistenților medicali din școli, 2020).

Insulele Solomon – 
implicarea comunității

Asistenții medicali intră în contact cu pacienții, 

persoanele și comunitatea, prin folosirea mesajelor, 

comunicări telefonice, email-uri și rețele sociale, pentru a 

transmite mesaje cheie. Asistenții medicali sunt priviți ca 

resurse esențiale care permit realizarea eficientă a 

politicilor de sănătate în comunitate. 

Chile – asistenții medicali ajută 
pacienții și familiile acestora să 
navigheze în sistemul de sănătate 

În Chile, au fost create posturi de asistenți medicali pentru a îmbunătăți comunicarea dintre diferiți furnizori de îngrijiri din 

medii diferite. Aceasta asigură continuitatea îngrijirilor prin schimbul de informații corecte și la timp. De asemenea, aceste 

roluri asigură urmărirea pacienților și a familiilor după externarea din spital, pentru a se asigura că nevoile de sănătate le 

sunt sprijinite și că dețin informații corecte referitoare la starea lor de sănătate, astfel încât să o poată gestiona eficient.  

(Guzmán et al., 2020).
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Atenție deosebită acordată îngrijirii persoanelor vulnerabile: persoanele 
aflate în îngrijire pe termen lung 

Istoria ne-a arătat că în timpul urgențelor de 
sănătate publică și a dezastrelor, populațiile 
vulnerabile prezintă un risc mai mare de 
îmbolnăvire, de la gravitate redusă la severă. În 
ciuda multitudinii de articole scrise pe această temă, 
nu am reușit să ne învățăm lecția și, drept urmare, 
ne confruntăm cu provocări incredibile în protejarea 
celor mai vulnerabili. Sunt necesare acțiuni imediate 
de protejare a celor mai vulnerabili și trebuie 
adoptate politici care să asigure o îngrijire mai bună 
a acestor populații, în viitor. 

Unul dintre cele mai afectate grupuri vulnerabile în 
timpul pandemiei au fost persoanele în vârstă și 
cele din centrele de îngrijire pe termen lung (LTC). 
OMS a raportat că rata de mortalitate pentru cei cu 
vârsta de peste 80 de ani este de peste 20% în  
Australia, Japonia și Republica Coreea. În Europa, 
s-a estimat că 30-60% dintre decese au avut loc în 
rândul rezidenților LTCs (OMS, 2020d). De 
asemenea, există și alte probleme de sănătate care 
au afectat acest grup și care nu sunt atât de 
cuantificabile. Printre acestea se numără creșterea 
izolării sociale, agravarea anxietății generalizate și a 
tulburărilor depresive majore, precum și neglijarea. 

Înainte de COVID-19, au existat probleme 
semnificative care afectau LTCs, sistemul suferind 
numeroase eșecuri. Unul dintre motivele posibile 
pentru această situație este devalorizarea 
persoanelor în vârstă. Pe măsură ce persoanele 
îmbătrânesc, opțiunile și autonomia lor se reduc, 
sporindu-le vulnerabilitatea și potențialul risc de 
vătămare (Duckett et al., 2020). 

COVID-19 a scos la iveală lacunele din LTCs.  O 
insuficiență semnificativă a investițiilor și lipsa de 
supraveghere a asigurării calității au dus la 

incapacitatea sistemului de a oferi persoanelor în 
vârstă îngrijirile de care au nevoie. 

Pentru o perioadă lungă de timp, LTCs s-au luptat 
să mențină niveluri de personal adecvate și 
corespunzătoare. Studiile au demonstrat că unitățile 
cu niveluri mai mari de personal, cu competențele și 
expertiza corespunzătoare, au funcționat 
semnificativ mai bine decât altele (Ochieng et al., 
2021). Alți factori cheie care au contribuit la 
creșterea poverii COVID au fost lipsa de orientări 
standardizate și informații și resurse necesare                
(de ex echipament individual de protectie (EIP), etc.) 
pentru îngrijirea persoanelor în vârstă. De exemplu, 
din cauza lipsei de resurse în unitățile LTC, mulți 
asistenți medicali din căminele de bătrâni au fost 
infectați cu COVID-19 și, ulterior, și-au pierdut viața. 

Un raport recent al  Amnesty International, Public 
Service International and Uni Global Union 
(Amnesty International, 2021) declară că cel puțin 
1500 de asistenți medicali din căminele de bătrâni 
au murit din cauza COVID-19, în SUA. 
În Regatul Unit, datele guvernamentale arată că cei 
care lucrează în azile și în domeniul îngrijirilor 
comunitare, au fost de peste trei ori mai predispuși 
să își piardă viața din cauza COVID-19, față de 
populația activă generală.

Ministerul îngrijirilor pe termen lung din Ontario a 
prezentat soluția la criză, astfel: ““angajarea unui 
număr mai mare de profesioniști, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă pentru personalul existent, 
stimularea unei conduceri eficiente și responsabile, 
implementarea strategiilor de retenție pentru ca 
centrele de îngrijire pe termen lung să devină un loc 
mai bun în care rezidenții să trăiască și personalul 
să lucreze ”(Webster, 2021).
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Schimbarea acestei paradigme necesită o schimbare a 
modului în care acordăm atenție îmbătrânirii și o 
recunoaștere a faptului că oamenii în vârstă au drepturi. 
Aceste drepturi ar trebui să modeleze noul sistem de 
acordare a sprijinului pentru persoanele în vârstă și, de 
asemenea, să ia în considerare și drepturile îngrijitorilor 
și ale personalului. Această abordare poate creea bazele 
unei viziuni a îngrijirilor medicale de dincolo de pandemie 
și poate sprijini grupurile vulnerabile ale populației, cum 
ar fi persoanele în vârstă, astfel încât să se poată bucura 
de sănătate și bunăstare.  

Viziunea viitoarelor îngrijiri medicale trebuie să țină cont 
de populațiile vulnerabile. În caz contrar, aceasta nu va 
face decât să exacerbeze obstacolele în calea îngrijirilor 
cu care se confruntă aceste populații și să accentueze 
inegalitățile în materie de sănătate. 

Publicația IND Sănătatea este un drept uman

ICN a efectuat un sondaj în perioada 

decembrie 2020 – ianuarie 2021 la care au 

participat 64 de Asociații naționale de 

asistenți medicali. Sondajul a constatat că: 

20% dintre ANN-uri au raportat că țara lor 
încă nu deține EIP suficient sau adecvat în 
LTCs. În multe LTCs, personalul a fost 
nevoit să își improvizeze propriile EIP.

La începutul pandemiei, majoritatea țărilor 
au raportat deficite grave de EIP în  LTCs.

26% dintre ANN-uri au raportat că 
nivelurile de personal  din LTCs din 

țara lor  a scăzut ca urmare a  COVID.
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În centrul atenției

Noua Zeelandă–Asistenți medicali 

leaderi sunt forța motrice din spatele 

răspunsului  LTC 

Până în luna februarie 2020, o asistentă medicală cu 

experiență, din Noua Zeeleandă, din cadrul celui de-al 

doilea furnizor de servicii de îngrijiri pentru bătrâni, a 

dezvoltat planuri de atenuare a impactului în unitățile 

COVID-19. La scurt timp după aceasta, a fost format un 

grup de asistenți medicali leaderi, pentru a oferi 

consultanță guvernului, factorilor de decizie politică și 

sistemelor de sănătate în ceea ce privește gestionarea  

COVID-19 în cadrul LTCs. Acest grup a mobilizat publicul 

astfel încât să înțeleagă problemele și să protejeze 

persoanele în vârstă împotriva virusului. Este limpede că 

leadershipul în profesia de asistent medical a avut un 

impact profund asupra menținerii în siguranță a serviciilor 

de îngrijire a persoanelor în vârstă. (Hughes, 2020)

Canada – Îngrijirea îngrijitorilor pentru 

prevenirea răspândirii  COVID

LTCs din Columbia Britanică au pus în aplicare o serie de 

strategii pentru prevenirea apariției focarelor în centrele 

lor. În mod special, și-au sprijinit angajații timp de șase 

luni, oferindu-le salarii competitive, program de lucru full 

time și beneficii pentru concediu medical. Aceasta a 

permis personalului să își ia concediu de odihnă dacă au 

fost expuși la COVID-19, să își dedice timpul doar unei 

singure unități, precum și să eficientizeze informațiile de 

sănătate publică. (O'Toole, 2020).

Austra l ia  –  Detectarea t impur ie  a 

deteriorării stării de sănătate a rezidenților 

vârstnici 

A fost dezvoltată o colaborare între unitatea LTC și un spital 

de boli acute, pentru a reduce numărul de internări 

evitabile. Programul the Early Detection of Deterioration In 

Elderly residents (EDDIE), elaborat de asistenți medicali și 

alți furnizori de îngrijiri comunitare, are ca scop 

îmbunătățirea competențelor clinice ale întregului 

personal de îngrijire, îmbunătățirea sprijinului în privința 

deciziilor, creșterea serviciilor de diagnosticare locale și 

îmbunătățirea accesului la consiliere de specialitate. Ca 

rezultat, s-a înregistrat o reducere cu 19% a internărilor în 

spital și o reducere cu 31% a duratei medii de internare 

(Carter et al., 2020).
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Singapore – abordare 

corespunzătoare a îngrijirilor

O unitate LTC și-a protejat rezidenții printr-o serie de 

strategii cheie. Printre acestea se numără mutarea 

personalului de îngrijire a persoanelor în vârstă în 

locuințe private, testarea personalului înainte de fiecare 

tură și asigurarea testării noilor rezidenți înainte de 

primirea acestora în unitate. 
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Gardieni ai sănătății publice

Asistenții medicali din domeniul sănătății publice (PHNs) 
au fost o parte esențială a leadership-ului în timpul 
actualei crize de sănătate publică. Aceștia au fost 
repartizați rapid în echipe mobile de intervenție, 
investigând contactele cazurilor, oferind educație sanitară 
inclusiv în ceea ce privește autoizolarea și carantina, 
monitorizând sănătatea și bunăstarea și intervenind în 
funcție de necesități. Monitorizarea și răspunsul au fost 
efectuate atât prin telemedicină, cât și prin vizite la 
domiciliu. Acești asistenți medicali cu competențe de nivel 
înalt au avut o responsabilitate uriasă, în special în ceea 
ce privește educația sanitară, având în vedere orientările 
în schimbare rapidă referitoare la COVID-19 (Edmonds et 
al. 2020).

Dovezile au demonstrat că PHNs sunt respondenți fiabili 
și eficienți în timpul urgențelor legate de boli infecțioase, 
oferind îngrijiri sigure, eficiente și nediscriminatorii 
comunităților pe care le deservesc. În ciuda rolului lor 
critic, în multe țări funcțiile PHN au fost subfinanțate, 
adesea eliminate sau cu resurse insuficiente. Acest lucru 
a dus la diminuarea mandatului de sănătate publică și la 
reducerea accesului la experiență instituțională pentru 
furnizarea serviciilor de sănătate publică, ceea ce a 
rezultat în creșterea vulnerabilității comunităților, atât în 
fața amenințărilor bolilor cronice cât și a celor infecțioase. 
(Edmonds et al., 2020).
În prezent, ca răspuns la COVID-19, multe programe de 

sănătate publică au fost suspendate, inclusiv 
monitorizarea consumului de tutun, serviciile de sănătate 
maternă, violența domestică (inclusiv abuzul și neglijarea 
copiilor), sănătatea mintală și tulburările legate de 
consumul de substanțe. Retragerea acestor servicii va 
agrava impactul societal al COVID-19 și multe dintre 
crizele de sănătate publică vor fi exacerbate după 
pandemie (Centrele pentru prevenirea și controlul bolilor, 
2017).

Având în vedere constrângerile economice cu care se 
confruntă guvernele în procesul de redresare post COVID-
19, necesitatea tuturor cheltuielilor va fi pusă sub semnul 
întrebării, inclusiv a rolurilor precum PHNs. Există 
posibilitatea raționalizării serviciilor și înlocuirea 
personalului calificat cu angajați cu costuri mai reduse. Cu 
toate acestea, în acest mod nu se pot obține câștiguri. 
Având în vedere pregătirea PHNs, cunoștintele, abilitățile 
clinice de luare a deciziilor și flexibilitatea lor, va fi necesar 
să fie considerați parte a soluției (Campbell et al., 2020). 
Dovezile că aceste roluri sunt eficiente din punct de 
vedere al costurilor oferă un bun raport calitate-preț și 
asigură un bun randament al investițiilor atât pe termen 
scurt, cât și lung, sunt evidente. Prioritizarea infrastructurii 
sănătății publice pentru protejarea viitorului, inclusiv a 
PHNs, reprezintă o lecție puternică a pandemiei (Kub et 
al., 2017; Consiliul Național Consultativ pentru educația și 
practica asistenților medicali, 2016).

“O lectură atentă a cronologiei celor mai timpurii 

evenimente de la apariția COVID-19 sugerează 

Grupului de experți că au fost ratate ocazii de a aplica 

măsuri de bază de sănătate publică cât mai devreme… 
Măsurile de sănătate publică care ar putea reduce 

pandemia trebuie aplicate în mod detaliat.” 

Grupul Independent pentru pregătirea pentru pandemii 

și răspunsul la acestea (Grupul independent, 2021)

Credit: Nazila Ghomian, 
IND 2021 Concurs de fotografie
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Răspunsul sistemului 

Dezvoltarea unei strategii 

de sănătate publică și 

crearea unui comitet de 

experți pentru supraveghere

Investiții în sănătatea 
publică drept strategie 
dovedită de îmbunătățire a 
rezultatelor în materie de 
sănătate în cadrul 
comunităților 

Consolidarea capacității în 
cadrul forței de muncă 
pentru a răspunde 
amenințărilor potențiale, 
emergente și existente

Îmbunătățirea accesului la 
servicii prin îmbunătățirea 
a c c e s u l u i  P H N s  c a r e 
lucrează în domeniu

Îmbunătățirea accesului la 
servicii pentru comunitățile 
vulnerabile

Dezvoltarea cunoștințelor, 
competențelor și atributelor 
capabile de a răspunde la 
nevoile de sănătate, în 
schimbare, ale populației

Strategii în domeniul 
asistenței medicale

Includerea asistenților medicali experți în elaborarea 
politicilor de sănătate publică. În plus, includerea 
asociațiilor naționale de asistenți medicali în 
discursul privind sănătatea publică. Acestea vor 
promova cooperarea și vor îmbunătăți colaborarea 
în cadrul inițiativelor de sănătate publică. 

Continuarea investițiilor în profesia de asistent 
medical ca modalitate de a aduce valoare 
managementului sănătății populației. Modelul de 
asistență medicală se axează pe evaluarea și 
gestionarea tuturor influențelor asupra sănătății, de 
natură fizică, biologică, socială, psihologică și de 
mediu. 

Stabilirea raportului de PHNs pe cap de locuitor. 
Investiții în programe care susțin inovațiile care 
integrează competențele privind sănătatea 
populației în educația asistenților medicali, pentru a 
crea o rezervă de forță de muncă. Susținerea 
dezvoltării traiectoriilor de carieră în cadrul sănătății 
publice pentru sprijinirea retenției și pentru a face din 
PHN un domeniul de practică dezirabil. 

Asigurarea finanțăr i i  pentru a dezvol ta o 
infrastructură de sănătate publică mai cuprinzătoare 
în zonele rurale, ghetouri urbane și alte comunități 
slab deservite. Aceasta include informații adecvate, 
clare și precise privind sănătatea, monitorizare la 
distanță a stării de sănătate și telesănătate. 

Încurajarea oportuni tăț i lor  pentru medi i le 
subreprezentate sau minoritare, pentru a privi PHN 
ca pe o potențială oportunitate de carieră.

Actualele programe de învățământ se axează, 
adesea, pe nevoile de îngrijiri acute. Realinierea 
programelor de învățământ astfel încât să includă 
sănătatea publică și să ofere o gamă mai largă de 
oportunități clinice. Încurajarea învățământului 
postuniversitar, a dezvoltării profesionale continue și 
a cercetărilor pentru a permite o practică optimă și 
bazată pe dovezi.

Figura 7: Consolidarea rolului PHN ca soluție pentru un viitor mai sănătos și 
rezultate mai bune în materie de sănătate

Prevenirea bolilor 
Monitorizare și vaccinare

Factori determinanți
Condițiile în care sunt 

născuți oamenii, în care 
cresc, lucrează și trăiesc

Comportamente
Activitate fizică, sănătate mintală, 
alimentație sănătoasă, controlul 

consumului de tutun, limitarea consumului 
de alcool, prevenirea violenței

Sănătatea unei națiuni este puternic corelată cu puterea forței de muncă din domeniul sănătății publice 
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Sierra Leone – Colaborare cu 

comunitatea pentru abordarea nevoilor 

de sănătate publică 

De la încheierea epidemiei de Ebola, guvernul din Sierra 

Leone a subliniat importanța de a face apel la comunități 

pentru promovarea sănătăți i. Asistenți i medicali 

colaborează îndeaproape cu lucrătorii comunitari din  

domeniul sănătății, pentru menținerea registrelor de 

sănătate, pentru urmărirea contactelor, efectuarea de vizite 

la domiciliu pentru identificarea membrilor bolnavi ai 

comunității, notificarea echipelor de înmormântare în caz 

de deces, și pentru efectuarea de screening-uri (McMahon 

et al., 2017).

Cuba – Educarea tuturor asistenilor 

medicali cu privire la rolul esențial al 

sănătății publice 

Asistenții medicali din Cuba îndeplinesc o gamă largă de 

funcții importante în domeniul sănătăți publice, printre 

care furnizarea de îngrijiri către persoane, familii și 

comunități, îndeplinirea sarcinilor de administrare a 

sănătății, instruirea altor asistenți medicali și a altor 

membri ai personalului, cercetări în domeniul sănătății 

populației și influențarea politicilor de sănătate. 

Programele academice pentru toate nivelurile de 

educație și formare în domeniul asistenței medicale - de la 

personal auxiliar la medici de specialitate - au conținut 

curricular important în ceea ce privește sănătatea publică 

(Nigenda et al., 2010).

Mexic – Asistenții medicali- esențiali în 

promovarea programelor de vaccinare  

În Mexic, PHNs sunt responsabili de promovarea 

programelor de vaccinare și a strategiilor de prevenire a 

bolilor netransmisibile (Nigenda et al., 2010).
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PARTEA  a2a

SUSȚINEREA ASISTENȚILOR MEDICALI PENTRU A 
OBȚINE UN SISTEM DE SĂNĂTATE MAI BUN 

În ultimul an, asistenții medicali au deținut unele 
dintre cele mai importante roluri și responsabilități 
din timpul pandemiei. Vor continua să se afle în 
prima linie a îngrijirilor în cadrul comunităților, în 
îngrijirile primare de sănătate (PHC) și în sectorul 
îngrijirilor acute. Asistenții medicali au fost leaderi 
în ceea ce privește asigurarea că toți pacienții 
beneficiază de îngrijiri de calitate înaltă, centrate 
pe pacienți. Îndeplinindu-și rolurile și 
responsabilitățile, asistenții medicali au sacrificat 
multe, inclusiv sănătatea lor fizică, mintală și 
emoțională, ba chiar și viața. 
Organizațiile de asistenți medicali din întreaga lume 
au jucat un rol esențial în evidențierea acestor 
probleme, pledând pentru schimbare în rândul 
factorilor de decizie și al leaderilor din cadrul 
sistemelor de sănătate. Pe lângă rolul lor de 
susținători și reprezentanți ai profesiei, organizațiile 
de asistenți medicali au fost esențiale în sprijinirea 
asistenților medicali prin standarde de practică 
profesionale, dezvoltare personală și profesională, 
oportunități de networking și colaborare, sprijin 
emoțional și psihologic, și multe alte funcții 
esențiale.  
ICN a fost leader de frunte în ceea ce privește 
problemele profesiei de asistent medical și de 
îngrijire a sănătății, din întreaga lume. De foarte 
mulți ani, ICN avertizează leaderii cu privire la 
pericolele epidemiilor și pandemiilor și la 
investițiile insuficiente în profesia de asistent 
medical, de la nivel global. Organizația a acționat 
rapid în timpul primelor zile ale crizei, reunind 

leaderi ai profesiei de asistent medical pentru a 
se ajuta reciproc și pentru a învăța reciproc din 
experiențe. În timpul pandemiei, ICN a fost 
implicat activ în problemele-cheie, cu un accent 
special pe protejarea lucrătorilor din domeniul 
sănătății, din punct de vedere fizic, mintal și 
emoțional. 
Un raport complet al activității ICN în perioada 
pandemiei COVID-19 este disponibil la adresa 
https://indd.adobe.com/view/f618d9a4-9dee-
4aa2-9521-ef1460c491f8  

Apelurile la acțiune din partea ICN pentru investiții 
în profesia de asistent medical, pentru asigurarea 
unui loc la masa deciziilor pentru asistenții 
medicali, pentru îmbunătățirea educației 
profesionale și crearea și retenția forței de muncă 
a asistenților medicali sunt reluate acum de 
organizații internaționale și de leaderi de la nivel 
mondial. 
ICN a fost vocea publică globală care pledează 
pentru nevoile de sănătate și drepturile 
persoanelor, comunităților și lucrătorilor din 
domeniul sănătății.  

Apelul ICN este unul simplu: 
Acum este momentul să lucrăm împreună. 
Acum este momentul să acționăm.  

Această secțiune se axează pe acțiunile de 
susținere a asistenților medicali în obținerea unui 
sistem de sănătate mai bun.  
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Un loc de muncă sigur

În ianuarie 2021, ICN a primit rapoarte conform 
cărora peste 2800 de asistenți medicali și-au pierdut 
viața din cauza COVID-19 în 60 de țări. Această cifră 
este probabil o subestimare grosolană, dar din cauza 
colectării insuficiente a datelor, s-ar putea să treacă 
ani până vor fi cunoscute adevăratele cifre. Există 
puține precedente în ceea ce privește decesele în 
rândul asistenților medicali, la această scară care a 
depășit numărul de asistenți medicali care și-au 
pierdut viața, chiar și în Primul Război Mondial. Pe 
lângă numărul mare de asistenți medicali care au 
murit din cauza bolii, sunt încă nenumărați alții care 
suferă din cauza efectelor bolii, ca rezultat direct al 
muncii lor și al apropierii de pacienții bolnavi de  
COVID-19.

În anul 2020, asistenților medicali li s-a cerut să 
lucreze în condiții care le supun starea generală de 
sănătate și bunăstarea unor riscuri substanțiale și 
insuficient înțelese. Nu este o noutate pentru 
asistenții medicali să lucreze în zone de risc sau 
expunere la boli infecțioase. Printre cazurile recente 
se numără Ebola, rujeola, gripa porcină, SARS și 
HIV/SIDA. Însuși rolul asistenților medicali îi 
plasează în zone de risc la expunere și pericole 
pentru sănătate. La începutul pandemiei existau 
aspecte suplimentare necunoscute legate de COVID, 
printre care fiziopatologia sa, modul de transmitere, 
profilul de sensibilitate și natura sa contagioasă. 
Acestea, coroborate cu teama generalizată a 
publicului și incapacitatea lanțurilor de aprovizionare 
cu EIP și a altor produse de prevenire și control a 
infecției, fac ca asistenții medicali să fie supuși unui 
pericol cu un nivel de risc incert.

“Nicio țară, niciun spital și nicio 
clinică nu își poate menține 
pacienții în siguranță dacă nu 
garantează siguranța lucrătorilor din 
domeniul sănătății. Carta OMS 
privind siguranța lucrătorilor din 
domeniul sănătății este un pas 
pentru a ne asigura că lucrătorii din 
domeniul sănătății beneficiază de 
condițiile de muncă sigure, de 
formarea, salarizarea și respectul 
pe care le merită.”

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Director General OMS
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Pe lângă riscurile în ceea ce privește sănătatea 
fizică, există și amenințări la adresa sănătății 
psihologice și emoționale. Ținând cont de protecția 
inadecvată pentru lucrătorii din domeniul sănătății 
din toate mediile, asistenții medicali s-au confruntat 
cu probleme de natură profesională și etică legate 
de sarcinile de îngrijire. Sarcina principală a 
asistenților medicali este față de beneficiarii 
serviciilor de îngrijire. Cu toate acestea, din punct 
de vedere etic este necesar ca asistenții medicali 
să își promoveze propria sănătate și siguranță. 
Aceste provocări plasează asistenții medicali într-o 
poziție vulnerabilă. Li se solicită să echilibreze cele 
trei obligații concurente:

·����Binefacerea și datoria de a îngriji pacienții, cu 

drepturi și responsabilități; 

·����Abordarea neajunsurilor din cadrul sistemelor 

de sănătate într-un mod care să fie în concordanță 

cu drepturile și obligațiile lor; 

·����Să se protejeze pe ei și pe cei dragi (Morley et 

al., 2020).

COVID și răspunsul din partea multor țări și 
sisteme de sănătate au pus asistenții medicali în 
situația în care și-au riscat propria siguranță 
precum și  pe a celor dragi, pentru a furniza servicii 
de îngrijire. Aceste condiții necesită o cantitate 
disproporționată de altruism și autosacrificiu 
(Morley et al., 2020). Așa ceva nu este acceptabil. 
Țările și sistemele de sănătate au obligația de a 
avea grijă de profesioniștii din domeniul sănătății. 
Această înseamnă furnizarea produselor 
corespunzătoare și de calitate pentru prevenirea și 
controlul infecțiilor (IPC) (inclusiv EIP), îndrumări 
privind modul eficient de utilizare al acestora și 
diminuarea altor riscuri posibile. Beneficiind de 
aceste elemente, asistenții medicali vor avea mai 
multă încredere în sistemul lor de sănătate iar 
starea de sănătate fizică, mentală și emoțională se 
va îmbunătăți, îmbunătățind astfel și calitatea 
îngrijirilor pentru pacienți. 

Privind în viitor, este extrem de important ca, în 
urma COVID, prevenirea și controlul infecțiilor 
(IPC) să fie considerate priorități care necesită 
intervenții și investiții strategice. În rolul lor de 
lucrători din domeniul sănătății din prima linie, 
asistenții medicali sunt expuși bolilor infecțioase, în 
mod frecvent. IPC este cea mai puternică armă a 
asistentului medical în protejarea sănătății sale, a 
pacienților săi și a comunităților. 

Expunerea la agenți patogeni 
(inclusiv protecție 
neadecvată/insuficientă)

Program de lucru prelungit

Stres psihologic
(inclusiv stresul privind riscul de 
infectare al familiei/comunității)

Oboseala

Burnout-ul profesional

Stigmatizarea

Violența fizică și psihologică

Figura 8: Riscurile cu care se confruntă 
lucrătorii din domeniul sănătății

“…lumea nu era pregătită pentru pandemia (COVID-19) 

… Lucrătorii din prima linie s-au expus riscului și și-au 

pus viața în pericol, pentru semenii lor.”.”

Grupul independent (2021)

Riscurile cu care se confruntă 
lucrătorii din domeniul sănătății includ:
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Planșa 3 - Rezultate sondaj ICN privind sănătatea și 

siguranța locului de muncă

În timpul etapelor timpurii ale pandemiei, majoritatea ANN-urilor au raportat deficit de EIP. 

Deși situația s-a îmbunătățit de-a lungul timpului, deficitul continuă încă în unele medii ale 

sistemului de sănătate. Zonele cele mai afectate de deficitul de EIP au fost sănătatea 

primară și îngrijirile comunitare, inclusiv LTC, penitenciare și școli. În cazuri repetate, 

asistenți medicali au fost nevoiți să își cumpere singuri sau să își confecționeze singuri EIP.

~5 – 22% dintre ANN-urile chestionate raportează că 

aprovizionarea cu EIP a fost fie rareori adecvată, fie neadecvată în 

anumite medii de îngrijire

30% dintre ANN-urile chestionate au raportat că au 
avut îngrijorări referitoare la abordarea problemei 
EIP din țara lor

Raportări surprinzătoare din cadrul sondajului au indicat, de asemenea, că nici alte tipuri de  
IPC de bază, dar esențiale, nu au fost oferite în mod corespunzătoare lucrătorilor din domeniul 
sănătății. Printre acestea se numără accesul la apă curată, săpun și gel dezinfectant pentru 
mâini.

Peste 70% dintre ANN-urile chestionate au 

raportat probleme de sănătate mintală din 

partea asistenților medicali, ca urmare a 

COVID-19 

Încă de la începutul pandemiei, asistenții medicali și alți lucrători din domeniul sănătății (HCWs) s-au 
confruntat cu suferință, anxietate și stres insurmontabile, din cauza poverii și a incertitudinii provocate 
de pandemie. Drept rezultat, în prezent există o “pandemie paralelă” cauzată de copleșirea serviciilor 
clinice, de numărul direct de decese și îmbolnăviri în rândul personalului din prima linie, de gestionarea 
unei crize pe o perioadă lungă de timp și de violența raportată împotriva lucrătorilor din domeniul 
sănătății. Ca parte a creării unui loc de muncă sigur, vor trebui amplificate eforturile pentru a promova 
bunăstarea mintală și emoțională. Siguranța psihologică va reprezenta o strategie esențială (Vinoya-
Chung et al., 2020).

38% dintre ANN-urile chestionate au 

raportat că consideră că sistemele lor 

de sănătate nu au fost bine pregătite 

pentru a sprijini bunăstarea 

psihosocială a asistenților medicali 
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Portugalia – Îmbunătățirea accesului 

la îngrijiri mintale pentru lucrătorii din 

domeniul sănătății (HCWs)

În Portugalia a fost înființată o linie telefonică de 

urgență cu asistenți medicali specializați în sănătate 

mintală. Aceștia dețin cunoștințele tehnice și științifice 

care le permit să evalueze, să planifice și să pună în 

aplicare intervenții psihoterapeutice, socioterapeutice, 

psihosociale și psihoeducaționale. De asemenea, și 

alte organizații și entități au înființat linii telefonice de 

suport, în mod special Ordinul Psihologilor.

Islanda –  Orientări obligatorii privind 

utilizarea corectă a EIP 

În Islanda, Direcția de Sănătate și Epidemiologul 

Șef au publicat ghiduri obligatorii privind EIP. 

Instituțiile de sănătate, centrele de îngrijire 

comunitară și căminele de bătrâni sunt obligate să 

respecte aceste orientări.

Italia – Vocea esențială a ANN-urilor

ANN-ul, în parterneriat cu uniunile și cu autoritățile de 

reglementare, au pledat puternic și cu succes pentru 

dezvoltarea și implementarea politicilor specifice de 

protejare a asistenților medicali și a altor lucrători din 

domeniul sănătății în timpul  COVID-19.

În centrul atenției
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Figura 9: Domenii fundamentale pentru a sprijini crearea  
unui loc de muncă sigur 

Pentru a sprijini crearea unui loc de muncă sigur atât în 
prezent, cât și în viitor, trebuie abordate următoarele 
domenii fundamentale: 

1. Recunoașterea competențelor, a generozității și 

sacrificiul personal al profesioniștilor și serviciilor 

din domeniul îngrijirilor în exercitarea atribuțiilor lor 

de a limita răspândirea pandemiei;

2. Stabilirea și implementarea unor standarde minime 

privind apa potabilă, salubritatea, igiena și 

prevenirea și controlul infecțiilor în toate mediile de 

îngrijire;

3. Țările analizează și raportează progresul privind 

Cerințele minime OMS 2019 pentru programul de 

prevenire și control al infecțiilor (IPC);

4. Susținerea implementării complete a tuturor 

recomandărilor OMS privind componentele de 

bază ale programelor IPC;

5. Colectarea și raportarea informațiilor referitoare la 

infecțiile și decesele în rândul lucrătorilor din 

domeniul sănătății în contexte epidemice și 

pandemice, inclusiv expunerea la agenți patogeni 

și măsurile de protecție;

6. Investigarea și raportarea publică, când este 

posibil, a condițiilor de bază, a erorilor, neglijențelor 

sau a altor eșecuri sistematice din unitățile sanitare, 

care conduc direct sau indirect la orice cauză de 

deces sau de boală sau afecțiune gravă, inclusiv 

recomandări concrete privind modul de prevenire a 

unor astfel de morbidități sau mortalități, în viitor;

7. O forță de muncă a asistenților medicali,  cu 

formare și resurse corespunzătoare: 

Ÿ Asigurarea educației profesionale continue în 

IPC;

Ÿ Prognozarea activă și eforturi de eliminare a 

decalajelor dintre forța de muncă din domeniul 

sănătății, nevoile și oferta EIP;

Ÿ Acordarea resurselor pentru asigurarea unui 

mediu de lucru sigur pentru lucrătorii din 

domeniul sănătății și pentru pacienții acestora, 

cu accent pe aprovizionarea adecvată cu apă, 

gestionarea deșeurilor solide, surse de energie 

și ventilație;

8. Implementarea strategiilor pentru obținerea unor 

niveluri sigure de personal; 

9. Îmbunătățirea sănătății mintale și a bunăstării 

psihologice;

10. Crearea unor orientări privind IPC bazate pe 

dovezi, aprobate la nivel național și adaptate 

contextului local. 

Asistenții medicali sunt 
indispensabili în toate etapele 
răspunsului la urgențele de 
sănătate (prevenire, detectare, 
răspuns, recuperare) și sunt 
esențiali în toate elementele 
îngrijirii sănătății. 

O persoană nu poate atinge 
potențialul său maxim dacă se 

luptă cu nevoile de bază. 
Țările și sistemele de sănătate 
trebuie să abordeze aspectele 
fundamentale care îi afectează 

pe asistenții medicali. 

Conform standardului ILO și Covid-19, țările ar trebui să 
aplice Recomandările privind personalul de asistență 
medicală, 1977 (nr.157) pentru abordarea protecției 
sănătății la locul de muncă în sectorul asistenței medicale și 
să ia toate măsurile posibile pentru a se asigura că 
personalul de asistență medical nu este supus unor riscuri 
deosebite. Atunci când astfel de riscuri nu pot fi evitate, 
recomandarea solicită luarea de măsuri pentru minimizarea 
riscurilor, printre care asigurarea și utilizarea echipamentelor 

de protecție, program de lucru mai scurt, pauze de odihnă 
mai dese, îndepărtarea temporară de la risc și compensații 
financiare în cazul expunerii. De asemenea, Convenția 
privind personalul de asistență medicală - 1977 (nr.149) 
solicită guvernelor, dacă este necesar, să se străduiască să 
îmbunătățească legile și normele existente privind 
sănătatea și siguranța la locul de muncă, prin adaptarea 
acestora la natura specială a activității asistenților medicali și 
la mediul în care acestea se desfășoară. 

nevoi de 
autoîmplinire

nevoi psihologice

nevoi de bază
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Importanța recunoașterii competențelor, capacităților și atributelor 
asistenților medicali 

În primele etape ale pandemiei, o asistentă medicală 
de 24 de ani, din Italia, a atras atenția întregii lumi 
atunci când a descris o zi din viața unui asistent 
medical care îngrijește pacienții cu COVID-19. 
În comunicatul de presă, ea a declarat, “Întotdeauna 
am știut că meseria noastră de asistent medical 
presupune anumite riscuri. Acum însă, diferența este 
că și alții știu acest lucru. Mă simt răsplătită de 
exprimarea solidarității din partea tuturor; este 
îmbucurător să citești că oamenii ne apreciază rolul 
– acum ne văd cu adevărat pe noi și munca noastră.” 
(UN News, 2020)

În anul 2020 și la începutul anului 2021, presa a 
reprezentat asistenții medicali în mod pozitiv, cu o 
atenție sporită asupra activității lor. Nu întotdeauna a 
fost așa. În domeniul sănătății se consideră, în mod 
eronat, că medicii dețin un statut superior celui al 
asistenților medicali. Aceasta înseamnă că asistenții 
medicali și munca lor sunt adesea invizibile și 
subapreciate, în afara atenției comunității. 

Asistenții medicali au fost un factor major de 
îmbunătățire a îngrijirii pacientului, a unei politici de 
sănătate și a unor modele de afaceri eficiente. 
Asistenții medicali se află în fruntea îngrijirilor 
medicale lucrând în prima linie, efectuând cercetări 
vitale, deținând funcții executive la nivel înalt și 
ocupând funcția de Asistent Șef. În ciuda acestor 
aspecte, asistenții medicali nu sunt deseori solicitați 
de mass-media pentru expertiza lor. (Schnur, 2018).

COVID-19 a schimbat radical această situație, 
poziționând asistenții medicali direct în centrul 

atenției publice. Această transformare a fost rapidă, 
asistenții medicali trecând de la “lucrători esențiali în 
domeniul sănătății” la poziția de  “eroi” în fața 
publicului. Deși sprijinul este binevenit, trebuie să ne 
asigurăm că atenția publicului trece dincolo de 
statutul de erou și îi va vedea pe asistenții medicali 
ca pe niște profesioniști foarte bine pregătiți și 
calificați, cu o gândire și un raționament critic 
excepționale, care lucrează cu și pentru persoane și 
comunități pentru a obține o stare optimă de 
sănătate. Dincolo de aceste aspecte, trebuie să 
ridicăm cortina astfel încât publicul să fie conștient 
de riscurile la care este supusă sănătatea fizică și 
psihică, de vulnerabilitățile economice, de lipsa 
perspectivelor de promovare, volumul mare de 
muncă, stresul, condițiile de muncă dificile și lipsa 
resurselor adecvate și oportune.

Înaintând spre viitor, sperăm că trezirea unei 
conștiințe generale referitoare la activitatea 
asistenților medicali va fi pozitiv reprezentată în 
mass-media, în fața publicului și în cadrul instituțiilor. 
Nu este vorba atât despre valorizarea profesiei, cât 
despre dorința socială și organizațională de a se 
îngriji cu adevărat de profesia a cărei sarcină este de 
a avea grijă de sănătatea noastră, a tuturor 
(Hennekam et al., 2020). În plus, asistenții medicali 
trebuie respectați pentru înțelepciunea lor, pentru 
cunoștințele și perspicacitatea lor în ceea ce privește 
chestiunile legate de sănătate. Va fi necesar un 
discurs continuu între asistenți medicali și public  
pentru promovarea noilor mijloace de furnizare a 
îngrijirilor de sănătate și pentru îmbunătățirea 
rezultatelor în materie de sănătate.  
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Planșa 4 - Rezultate sondaj ICN privind imaginea publică a 

profesiei de asistent medical

77% dintre ANN-urile chestionate au raportat o frecvență crescută  

a apariției asistenților medicali în presă în perioada pandemiei

Uniunea asistenților medicali și moașelor din Rwanda: “COVID-19 și Anul internațional al 

asistentului medical și al moașei (YoNM) ne-a oferit oportunitatea ca un număr mai mare de asistenți 

medicali să apară în presă. Au fost difuzate multe spoturi la radio și TV referitoare la YoNM, la realizările 

asistenților medicali, la rolurile și contribuția lor UHC și ODD și la contribuția acestora în aborarea 

COVID-19.”

Consiliul General al asistenților medicali din Spania (CGE):  CGE a sprijinit în mod activ vizibilitatea 

și vocea profesiei de asistent medical. “Organizațiile de presă solicită în mod regulat declarații din partea 

organizației noastre. Drept urmare, aproape în fiecare zi, asistenții medicali sunt intervievați de mass-

media.”

Asociația islandeză a asistenților medicali: “Atât publicul, cât și presa, își dau seama de importanța 

asistenților medicali și îi consideră baza forței de muncă din domeniul sănătății, de partea pacientului, 

cea mai valoroasă forță de muncă din linia întâi.”

66% din ANN-urile chestionate au raportat o îmbunătățire a 

înțelegerii, de către public, a activității asistenților medicali

Sindicatul asociației de asistenți medicali din Italia: “Din ce în ce mai mulți oameni află 

despre rolul asistenților medicali în cadrul sistemului de sănătate. Dar acest rol este adesea 

corelat cu profesia de ajutor al medicului. Publicul respectă devotamentul asistenților medicali.”

Consiliul General al asistenților medicali din Spania (CGE): “Acum asistenții se află mai 

mult în centrul atenției, deși mai este un drum lung de parcurs pentru a face mai bine 

înțeleasă profesia de asistent medical. Publicul știe că lucrăm din greu, dar trebuie să 

înțeleagă și independența și profesionalismul nostru. Încă există o convingere culturală foarte 

puternică că asistenții medicali se află în subordinea medicului..”
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49% dintre ANN-urile chestionate au raportat incidente 

sau violență legate de  COVID-19, agresiuni sau 

discriminare împotriva asistenților medicali

Asociația japoneză a asistenților medicali: “Există raportări de discriminare:                        

de exemplu, șoferii de taxi refuză comenzile venite din partea lucrătorilor din domeniul 

sănătății, serviciile de îngrijire a copilului au refuzat să aibă grijă de copiii lucrătorilor din 

domeniul sănătății iar vecinii beneficiarilor de îngrijiri la domiciliu aruncă cuvinte 

nemiloase, spunând că asistenții medicali care fac vizite la domiciliu răspândesc infecția.”

Consiliul Indian al asistenților medicali: “Proprietarii le cer asistenților medicali să le 

elibereze casele în care locuiesc cu chirie, în timpul carantinei, discriminând în ceea ce 

privește alocarea cazării. De exemplu, medicii beneficiază de hoteluri de 5 stele, în timp ce 

asistenții medicali primesc cazare în hosteluri.”

Federația mexicană a colegiilor de asistență medicală, A.C.: “Nu li s-a dat voie să 

folosească transportul public, au fost stropiți cu clor, proprietățile lor (casele, mașinile) 

au fost incendiate, au fost izolați social și li s-a cerut să plece din propriile case. 

Acestea și alte incidente au fost raportate autorităților legale corespunzătoare.”

Analiza rezultatelor chestionarelor

În timpul pandemiei, organizațiile media din întreaga lume au acordat o atenție sporită profesiei de asistent 

medical, iar acest lucru influențează înțelegerea și atitudinea publicului față de profesie. Este esențial ca această 

atenție crescută și acest discurs pozitiv la adresa profesiei, să se transforme în acțiuni reale și schimbări 

definitive. Pandemia a scos în evidență relația, deconectarea și slăbiciunile dintre politică, economie, politica de 

sănătate, sănătatea publică și forța de muncă disponibilă din domeniul asistenței medicale, de la nivel mondial.  

Din punct de vedere istoric, vocea profesiei de asistent medical nu a fost auzită în arena publică, în special atunci 

când ne referim la elaborarea politicilor publice. Cu toate acestea, COVID-19 ne-a oferit oportunitatea ca această 

voce să fie auzită. Asistența medicală trebuie să profite de această ocazie, pentru a avea o voce mai puternică în 

influențarea viitoarelor politici și practici. 

De asemenea, această voce trebuie să pună în discuție înțelegerea profesiei de către public și să îl îndepărteze 

de la scenariile fictive referitoare la profesie, care nu fac decât să devalorizeze și să limiteze influența profesiei. 

Discursul trebuie să scoată în evidență faptul că asistenții medicali sunt profesioniști autonomi din domeniul 

sănătății, cu un nivel înalt de educație și calificare, care funcționează ca parte a unei echipe de sine stătătoare 

(Bennett et al., 2020). Ei lucrează în toate mediile de sănătate, inclusiv în unități LTC, în domeniul îngrijirilor 

primare, în medii de terapie intensivă de înaltă tehnologie, îngrijiri acute și comunitare.

Cu o perspectivă unică, profesia de asistent medical poate avansa în mod confidențial și puternic, asigurându-se 

că vocea sa nu este diminuată de alții care sunt percepuți mai puternici, în influențarea viitorului îngrijirilor de 

sănătate. Aceasta este o nouă realitate esențială. (Bennett et al., 2020). ..............................................................
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Figura 10: Crearea unei înțelegeri mai bune a sănătății și a îngrijirilor de sănătate 
prin intermediul vocii profesiei de asistent medical 
(Bennett et al., 2020; Finkelman & Kenner, 2013)

Profesia trebuie să profite 
de forța sa numerică pentru 
a influența îngrijirile de 
sănătate și propria imagine. 

Asistenții medicali joacă un rol 
major în îngrijirile de sănătate 
din orice mediu și petrec mai 

mult timp cu pacienții decât 
orice alți profesioniști din 

domeniul sănătății. Sunt 
necesare mesaje de bază în 

discursul public.  

practica 
profesională

Îngrijiri și sisteme 
de sănătate

sănătate și bunăstare

1. Stereotipurile și portretizarea asistenților medicali 
nu sunt echivalente cu imaginea profesiei

Provocare: Reprezentarea asistenței medicale în mass-

media și în cultura populară joacă un rol important în 

influențarea și consolidarea impresiilor și stereotipurilor 

referitoare la profesia de asistent medical.

2. Asistenții medicali simt că activitatea lor este 

subapreciată și invizibilă

Provocare: Fără includerea vocii profesiei de asistent 

medical în discursul public, imaginea întreagă a 

îngrijirilor de sănătate nu va fi reprezentată corect.

3. Asistenții medicali sunt îngrijorați de modul în care 

se prezintă în mass-media și se tem de posibile 

repercursiuni din partea angajatorilor.  

Provocare: Adesea, asistenții medicali nu iau inițiativa 

de a se face văzuți și de a-și spune cuvântul pe teme de 

sănătate și îngrijiri ale sănătății 

4. Imaginea contemporană a profesiei de asistent 

medical trebuie să ofere asigurare publicului și să 

sprijine următoarea generație de asistenți medicali 

Provocare: Este necesară depășirea “scenariului 

virtuții” către o “identitate bazată pe cunoaștere”

Strategie: Mass-media trebuie să promoveze o 

imagine sănătoasă și exactă a asistenților medicali. 

Sistemul de sănătate și publicul trebuie să atragă 

atenția asupra stereotipurilor negative. 

Pentru a crea o mai bună înțelegere a sănătății și a îngrijirilor de sănătate  
prin intermediul vocii profesiei de asistent medical: 

Strategie: Relațiile publice din cadrul sistemelor de 

sănătate și organizațiile de sănătate 

neguvernamentale promovează vocea asistentului 

medical.

Strategie: dezvoltarea unei culturi în care asistenții 

medicali calificați se prezintă pentru oportunități 

mediatice. Susținerea formării în domeniul relațiilor 

publice. 

Strategie: încurajarea asistenților medicali de a 

depăși granițele profesiei lor și de a intra în discursul 

public. Cercetătorii își vor prezenta activitatea în 

mass-media.

38      CONSILIUL INTERNAȚIONAL AL ASISTENȚILOR MEDICALI



IND 2021 / Partea a2a
C

re
d

it: N
a

zila
 G

h
o

m
ia

n
, 

IN
D

 2
0

2
1

 C
o

n
cu

rs d
e

 fo
to

g
ra

fie

Investiții în asistenții medicali din întreaga lume 

La începutul anului 2020 a fost lansat raportul State 
of the World's Nursing (SOWN). Una dintre 
principalele constatări a fost deficitul estimat de 6 
milioane de asistenți medicali (OMS, 2020a). În ciuda 
anilor de apeluri pentru investiții în profesia de 
asistent medical, planificarea istorică inadecvată a 
forței de muncă, lipsa politicilor sau implementarea 
slabă a acestora, responsabilitățile fragmentate și 
lipsa conducerii politice, toate au contribuit la criza 
forței de muncă din domeniul sănătății. Înainte de 
COVID-19 deficitul de forță de muncă reprezenta cea 
mai mare problemă cu care se confrunta furnizarea 
de servicii medicale. 
Iată, ne afăm în pragul unui dezastru fără precedent 
în domeniul sănătății. Supuși deja unei presiuni 
uriașe, asistenții medicali au reușit să facă față 
provocărilor pandemiei. Această presiune continuă         
și-a pus amprenta pe forța de muncă din domeniul 
asistenței medicale. Dintre ANN-urile care au răspuns 
unui sondaj efectuat de ICN, 19% au raportat o 
creștere a numărului de asistenți medicali care au 
părăsit profesia ca urmare a pandemiei. Printre 
principalele motive raportate se numără volumul 
mare de lucru și resursele insuficiente, și în al doilea 
rând, epuizarea și stresul. 

Cea de-a doua problemă cu care se confruntă forța 
de muncă din domeniul sănătății la nivel mondial, 
este economia. Ca urmare a crizei financiare globale 
din  2008, prioritatea principală a sistemelor de 
sănătate a fost reprezentată de bani  (mai exact, de 
lipsa lor). Ca rezultat, forța de muncă și capacitatea 
de îngrijire au fost reduse. (Britnell, 2019).

Din cauza deficitului existent de asistenți medicali 
și a îmbătrânirii populației, va trebui  să înlocuim 
deja peste 10 milioane de asistenți medicali în 
următorii ani. Efectul COVID (ICN, 2021) ar putea 
face ca această criză să crească la o cifră cu 
aproape jumătate din actuala forță de muncă, 
ceea ce înseamnă că Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă nu vor fi realizate, iar sănătatea 
persoanelor și a comunităților va avea de suferit. 
Vorbim despre o chestiune de viață și de moarte. 

Cu toate acestea, problema poate fi abordată.                 
Nu prin strategiile liniare obișnuite cum ar fi crearea 
unei competiții globale pentru asistenții medicali 
calificați, într-o perioadă în care politica națiunii este 
prioritară. Aceasta nu ar face decât să agraveze 
disparitățile dintre țări în ceea ce privește forța de 
muncă, deoarece țările mai sărace formează 
personal pentru vecinii lor mai bogați. În schimb, 
există strategii care pot fi eficiente și ușor de 
gestionat și pot susține dezvoltarea unor țări 
sănătoase. Cu siguranță nu există un rol mai 
important al guvernelor decât promovarea și crearea 
unui mediu în care cetățenii să poată prospera. 
Pentru aceasta este nevoie de înțelegerea că  
lucrătorii din domeniul sănătății, precum asistenții 
medicali, sunt vitali pentru sănătatea comunităților și 
pentru prosperitatea economică.

39

“Cum pot oamenii să ofere îngrijiri 
empatice, dacă de ei nu are grijă 

nimeni?” 

Britnell (Britnell, 2019)



Figura 11: Strategii la scară largă pentru abordarea deficitului
forței de muncă din domeniul asistenței medicale 
(Britnell, 2019; Buchan & Catton, 2020)
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Reîncadrarea
Repoziționarea resurselor umane reprezentate 

de asistenți medicali ca pe o investiție, creștere a 

productivității, creare de bun național.

Stimulare
Stimularea ofertei de asistenți medicali 

printr-o serie de măsuri destinate 

sistemului de educație.

Promovare
Oferirea sprijinului necesar pentru membri 

comunității să devină parteneri activi în procesul lor 

de îngrijire și asumare a unei responsabilități mai 

mari pentru sănătatea și bunăstarea personală, în 

special referitor la gestionarea condițiilor proprii pe 

termen lung.
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Acceptare
Îmbrățișarea tehnicilor și strategiilor care au demonstrat 

că pot îmbunătăți brandul profesiei, în acest fel 

contribuind la creșterea retenției și asigurând o imagine 

dezirabilă a profesiei de asistent medical.

Susținere
Permisiunea ca asistenții medicali să își 

desfășoare profesia la limita de sus a fișei 

postului și înlăturarea tuturor barierelor ce ar 

împiedica exercitarea sarcinilor.

Implementare
Sprijin în adoptarea de noi modele de îngrijiri 

deja testate și care au dovedit că 

îmbunătățesc productivitatea și capacitatea 

de a oferi îngrijiri.

Dotarea 

Dotarea asistenților medicali cu resursele și 

tehnologia care îi poate ajuta să crească 

timpul alocat îngrijirilor și productivitatea.



Planșa 5 - Rezultate sondaj ICN privind forța de muncă din domeniul 

îngrijirilor de sănătate

19% dintre ANN-urile chestionate au raportat o creștere, de la 

începutul pandemiei, a numărului de asistenți medicali care 

părăsesc profesia 

În cadrul unui sondaj efectuat de Organizația asistenților medicali din Danemarca din 2020 s-a 

constatat că 9 din 10 asistenți medicali au luat în considerare căutarea unui nou loc de muncă. 

Ordinul asistenților medicali din Liban: Situația din Liban este în pragul crizei. Pe lângă pandemie, 

Libanul se confruntă cu o criză economică. Aceasta a rezultat într-o reducere majoră a numărului de 

spitale, reducând numărul lucrătorilor în domeniul sănătății precum și salariile asistenților medicali. 

Într-un chestionar efectuat de Asociația asistenților medicali din America (ANA), respondenții au 

declarat că în ultimele 14 zile s-au simțit epuizați  (72%), copleșiti (64%), anxioși și incapabili să se 

relaxeze (57%).

74% dintre ANN-urile chestionate au raportat că țara lor și-a luat 

angajamentul de a spori numărul de asistenți medicali  

Guvernul australian a răspuns devreme pandemiei prin creșterea numărului de asistenți 

medicali autorizați. Ca parte a acestei inițiative, guvernul a finanțat noi programe de învățământ 

pentru asistenți medicali, pentru actualizarea competențelor clinice și pentru a asigura formare 

în domeniul îngrijirilor critice și al îngrijirilor persoanelor cu dependență ridicată 

(Commonwealth of Australia, 2021).

În Irlanda s-a înregistrat o reducere a recrutării de peste hotare. Ca răspuns, Organizația 

asistenților medicali și moașelor din Irlanda a solicitat guvernului să crească numărul de 

locuri pentru  asistenți medicali și moașe la nivel de licență (Bowers, 2020).

Organizația asistenților medicali din Noua Zeelandă – Asistenții medicali cu certificate 

anuale de practică expirate au fost contactați pentru a vedea dacă doresc să lucreze în 

perioada pandemiei. Au fost emise certificate de practică provizorii pentru a le permite să 

lucreze pe durata pandemiei.
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54% dintre ANN-urile chestionate au raportat că țara lor și-a luat 
angajamentul de a îmbunătăți retenția asistenților medicali 

angjați în prezent  

Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică (OCDE) a raportat că, din anul 

2011, doar jumătate dintre țări au implementat politici sau reforme pentru creșterea recrutării 

de lucrători din domeniul LTC. (OCDE, 2020).

Peru își dezvoltă capacitatea și capabilitatea forței de muncă din domeniul sănătății. Deși a 

expus anumite puncte slabe ale sistemului, pandemia a creat, de asemenea, noi strategii de 

creare și retenție a forței de muncă din domeniul sănătății. Printre exemplele de strategii se 

numără plățile speciale și o creștere a flexibilității forței de muncă (Rees et al, 2021).

Analiza rezultatelor chestionarelor

Pandemia a avut un impact uriaș asupra forței de muncă din domeniul asistenței medicale. Multe ANN-uri au 

raportat o creștere a numărului de asistenți medicali care au părăsit profesia, ca rezultat direct al impactului 

pandemiei. Ca răspuns, se pare că multe țări și-au luat angajamantul de a crește cifra asistenților medicali. 

Ținând cont de deficitul estimat de 6 milioane de asistenți medicali la nivel mondial, lumea pornește deja dintr-o 

poziție dificilă. 

Ca parte a creșterii rapide a numărului de asistenți medicali din sistemele de sănătate, țările au prioritizat 

recrutarea și retenția asistenților medicali. O strategie comună a constat în efectuarea unor schimbări în cadrul 

sistemului de autorizare. Aproape 40% dintre ANN-urile chestionate au raportat o creștere a numărului de 

reautorizări ale asistenților medicali pentru a lucra în cadrul sistemelor de sănătate. Pentru a sprijini acest lucru, 

au fost implementate diverse mecanisme de reglementare. Unele țări au folosit autorizare temporară, în timp ce 

altele au relaxat procesul de autorizare, astfel încât asistenții medicali să poată beneficia de autorizare standard.

În cadrul sondajului, multe ANN-uri au raportat că guvernele lor și-au luat angajamentul pentru retenția forței de 

muncă din domeniul sănătății. Cu toate acestea, a existat un grad de scepticism din partea ANN-urilor referitor la 

concretizarea acestora în acțiuni post-pandemie. ................................................................................................ 
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Evoluția forței de muncă din domeniul asistenței: O forță de muncă agilă 

apreciată, susținută și optimizată 

Pandemia a copleșit spitalele și sistemele de sănătate 
ale multor țări și a evidențiat lacunele din cadrul forței de 
muncă din domeniul sănătății. Ca urmare, dinamica 
forței de muncă s-a transformat rapid pentru a putea face 
față cererii. În ciuda impactului negativ incontestabil, 
acest eveniment fără precedent reprezintă și o 
oportunitate pentru redefinirea și remodelarea forța de 
muncă din domeniul asistenței medicale.  

Multă vreme, ICN și experți din întreaga lume au solicitat 
țărilor să sprijne și să permită asistenților medicali  să-și 
desfășoare activitatea în întreaga lor sferă de practică, 
pentru a răspunde nevoilor sistemului de sănătate. Cu 
toate acestea, în ciuda beneficiilor evidente pe care le-ar 
aduce acest lucru, asistenții medicali din întreaga lume 
raportează că se simt subapreciați și că adevăratul lor 
potențial nu este nici înțeles, nici apreciat. De obicei, 
acest lucru este evidențiat de insuficiența resurselor, de 
lipsa reprezentării în cadrul procesului decizional la nivel 
înalt și de obstacolele artificiale create pentru a 
împiedica asistenții medicali să lucreze la nivelul maxim 
al sferei lor de practică sau al adevăratului lor potențial. 
Pe lângă o schimbare de politică la nivel național și 
global, asistenții medicali au nevoie de investiții mai mari 
pentru a recunoaște ceea ce pot realiza, dacă li se 
permite să facă acest lucru (Alford, 2019).

Un exemplu este asistența medicală de practică 
avansată. Pandemia a creat o nouă perioadă pentru 
asistenții medicali de practică avansată (APNs), întrucât 
modificările de urgență în materie de reglementare și 
politică au extins sfera de practică a acestora. 
Schimbările legislative le-a permis APNs să consolideze 
răspunsul la pandemie lucrând la nivelul maxim al 
educației și competențelor lor. În multe cazuri, 
schimbările sunt temporare. Cu toate acestea, APNs au 
acum ocazia de a-i instrui pe alții cu privire la rolul lor și de 
a pleda pentru schimbări politice permanente care să 
elimine restricțiile și obstacolele din calea practicii lor. 
Atunci când APNs își exercită profesia la potențialul lor 
maxim, au capacitatea de a influența în mod pozitiv 
sistemele de sănătate durabile și reziliente, prin 
creșterea accesului la îngrijiri. 

APNs au făcut față provocărilor legate de răspunsul la 
pandemie, prin furnizarea serviciilor de îngrijire primare 
directe și îngrijiri acute, pentru salvarea vieților 
pacienților COVID-19. Drept urmare, pandemia a 
crescut gradul de conștientizare al publicului privind 
valoarea profesiei de asistent medical și rolul integral al 
APNs în furnizarea unor servicii optime de îngrijire. A 
sosit momentul ca APNs să inițieze, să recomande și să 
pledeze pentru progresul înspre modele și politici care să 
sprijine autoritatea deplină de practică.
Profesia de asistent medical este o disciplină distinctă cu 
o multitudine de cunoștințe, independentă de alți 
profesioniști din domeniul sănătății. Modelele și cadrele 
inovatoare de practică care includ APNs oferă valoare în 
furnizarea îngrijirilor în colaborare cu alte discipline. 
Fiecare disciplină are potențialul de a îmbunătăți 
furnizarea de servicii de îngrijire eficiente. Normele 
restrictive reprezintă un obstacol în calea practicii optime 
a APNs, limitează practica acestora și adesea sunt 
depășite. Progresul înspre o autoritate deplină de 
practică și eliminarea ambiguității titlului (de ex. APNs nu 
este o extindere a medicului) ar crește profesia de 
asistent medical și ar promova un mediu colegial de 
colaborare esențial pentru sănătate.  

Susținerea autorității depline de practică nu este doar o 
problemă a APNs. Toți asistenții medicali beneficiază de 
promovarea profesiei de asistent medical, și drept 
urmare, amplifică vocea profesiei și vizibilitatea sa în 
cadrul sistemelor de sănătate din întreaga lume. 
Asistentul medical este bine pregătit pentru a promova 
cele mai bune practici și standarde de îngrijire pentru 
viitor. Leadership-ul, cercetarea și publicațiile în 
domeniul profesiei de asistent medical pot oferi sprijin 
pentru abordări strategice ale schimbării. 
Pe măsură ce privim către îngrijirile medicale din viitor și 
le planificăm, trebuie să învățăm din lecțiile rolului 
asistenței medicale de practică avansată în perioada 
pandemiei, și din modul în care întreaga forță de muncă 
a asistențiilor medicali poate răspunde mai bine nevoilor 
de sănătate ale comunităților. O parte din aceasta va 
consta în tranziția de la forța de muncă a asistenților 
medicali, la modalități noi și diferite de lucru permanent. 
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practica 
profesională

Îngrijiri și sisteme 
de sănătate

sănătate și bunăstare

1. Modelele de finanțare și politicile inadecvate 
crează bariere în calea activității APNs, la întregul lor 
potențial 

Consecințe: Scăderea numărului de APNs, calificați și 

împiedică serviciile de sănătate optime și eficiente

2. Împotrivirea medicilor și a altor profesioniști din 

domeniul sănătății generează bariere în dezvoltarea 

rolurilor APNs

Consecințe: Împiedicarea progresului în adoptarea 

unor noi modele de îngrijire

3. Lipsa înțelegerii publice a rolurilor și 

responsabilităților APNs reduce susținerea pentru 

noi modele de îngrijire

Consecințe: Reduce accesul și posibilitatea de a alege 

în ceea ce privește serviciile de sănătate

4. Diversitatea standardelor profesionale și educația 

duc la practici variabile ale APNs 

Consecințe: Reduce credibilitatea și încrederea din 

partea altor lucrători în domeniul sănătății și din partea 

publicului

Strategie: Actualizarea politicilor și finanțarea modelelor 

pentru susținerea unor noi modele de îngrijire eficiente 

Adoptarea unor modele de finanțare și politici de sprijin 

pentru a stimula creșterea forței de muncă  APNs.

Strategie: Leadership și voință politică pentru a promova 

și a permite schimbări eficiente și durabile. Elaborarea 

unor planuri și strategii privind forța de muncă care să 

includă tranziții în traiectoria profesională APN

Strategie: Educația privind activitatea APN poate îmbunătăți 

înțelegerea rolurilor și responsabilităților acestora. 

Creșterea numărului de voci experte în domeniul APNs și 

vizibilitate în dezvoltarea politicilor și a discursului public  

Strategie: Adoptarea standardelor profesionale și a 

educației pentru promovarea continuității și consecvența 

practicii. Cercetătorii își vor prezenta activitatea în mass-

media.Implementarea nivelului de master (sau mai ridicat) 

și acreditarea APN

Acoperirea
Universală de

Sănătate

sigură

accesibilă convenabilă

Atunci când APNs 
lucrează la întregul 

lor potențial, aceștia 
dețin capacitatea de a 

influența în mod 
pozitiv sistemele de 
sănătate accesibile, 

sustenabile și 
reziliente
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Având un rol crucial 
în domeniul îngrijirilor 
medicale, accesul la 
profesioniști ajută la 

prevenirea, tratarea și 
gestionarea 

condițiilor necesare 
sănătății și contribuie 
la atingerea celui mai 

înalt standard de 
sănătate

Figura 12: Strategii pentru susținerea dezvoltării forței de muncă de 
asistență medicală de practică avansată



Planșa 6 - Rezultate sondaj ICN privind rolul asistenților medicali

57% dintre ANN-urile chestionate au raportat că asistenților medicali li s-a cerut să 
preia activități care nu fac parte din îndatoririle lor obișnuite

Uniunea asistenților medicali și moașelor din Rwanda: “Unii asistenți medicali au fost retrași de la 

îndatoririle lor obișnuite pentru a fi repartizați în centrele de izolare sau tratament COVID.“

În Franța, o mare parte dintre intervențiile chirurgicale elective au fost reduse, ceea ce a dus la o nevoie 

redusă de asistenți medicali anesteziști care să lucreze în sălile de operație. Acești asistenți medicali cu 

nivel de educație și competențe de nivel înalt, au fost relocați rapid în unitățile de terapie intensivă. 

Aceste mijloace au permis Franței să interneze un număr mare de pacienți și să răspundă într-un timp 

foarte scurt la această nevoie urgentă și neașteptată de sănătate publică. (Ouersighni & Ghazali, 2020).

Ordem dos Enfermeiros, Portugalia: “A fost necesar ca asistenții medicali să desfășoare activități în 

afara îndatoririlor lor obișnuite, în special în ceea ce privește reorganizarea structurilor, circuitelor și 

echipelor care furnizează îngrijiri medicale. Aceste activități au necesitat o mare capacitate de 

flexibilitate în unitățile sanitare pentru a asigura calitatea îngrijirilor oferite populației.”

Uniunea asistenților medicali din Estonia:  Într-un efort de a “face ceea ce este necesar,” granițele 

profesionale între discipline s-au schimbat.”

56% dintre ANN-urile chestionate au raportat că s-au înregistrat schimbări 
pozitive în domeniul de practică al asistenților medicali 

Organizația asistenților medicali din Danemarca: Unii asistenți medicali din municipalități 

au avut un domeniu de practică extins pentru o anumită perioadă de timp. 

DBfK Bundesverband, Germania: Ca parte a legislației privind pandemia, asistenților 

medicali de importanță națională li s-a permis, în timpul pandemiei, să preia activități care, în 

mod obișnuit, sunt rezervate medicilor , dar doar în cazul în care nu era disponibil niciun medic. 

Asociația asistenților medicali canadieni: A existat o mișcare accelerată pentru a permite 

cât mai multor asistenți medicali autorizați să prescrie tratament medicamentos. De exemplu, 

în curând, o serie de asistenți medicali autorizați vor prescrie medicație pentru tratamentul 

dependenței de opioide. În mod special acest program va sprijini oamenii din zone rurale și 

izolate să aibă acces la tratamentele de care au nevoie. Asistenții medicali se alătură acum 

medicilor de familie, psihiatrilor și asistenților medicali de practică avansată, care deja prescriu 

tratament pentru dependența de opioide.  (Judd, 2021).
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41% dintre ANN-urile chestionate au raportat că a existat un interes crescut 
față de dezvoltarea APNs din partea sistemelor de sănătate 

Asociația asistenților medicali din Commonwealth-ul Bahamas: În prezent, Bahamas se 

află în proces de actualizare a normelor privind profesia de asistent medical. Ca parte a acestei 

revizuiri, vor fi incluși și APNs.  

Analiza rezultatelor 
chestionarelor

COVID a schimbat sfera de practică a asistenților 

medicali. Acest lucru este evident, în special în țările 

foarte afectate de virus.  

Modificările sferei de practică includ modificări pe 

termen scurt în ceea ce privește reglementările. 

Timpul ne va arăta dacă aceste schimbări vor dura și 

după pandemie. ANN-urile depun eforturi în a 

menține aceste schimbări permanent.

Unele schimbări nu sunt considerate pozitive. Printre 

acestea se numără faptul că asistenții medicali sunt 

scoși din mediul lor obișnuit și că se așteaptă să fie 

competenți în alte domenii.

Există o creștere a domeniului de practică în afara 

APNs .  Printre exemple se numără dreptul 

asistenților medicali autorizați de a prescrie.

Deși multe ANN-uri au raportat că s-a dezvoltat 

munca colegială și că au fost depășite barierele 

tradiționale, unii s-au confruntat cu opusul, atunci 

când profesia de medic a fost pusă la conducerea 

profesiei de asistent medical.

Există un interes crescut față de APN care sunt văzuți 

ca o posibilă soluție pentru abordarea problemelor 

cheie legate de accesul la îngrijirii. Domeniile cheie 

de dezvoltare pentru APNs includ prescrierea, 

diagnosticarea, trimiterile și imunizarea.

Unele ANN-uri au declarat că, deși există un anumit 

interes în ceea ce privește dezvoltarea rolului APN, 

resursele investite în forța de muncă din domeniul 

asistenței medicale sunt limitate, ceea ce anulează 

această posibilitate. .................................................. 
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O perturbare transformatoare: Redefinirea educației asistenților medicali 
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Pandemia COVID-19 a perturbat sistemele de 
învățământ din întreaga lume. Întreruperea 
învățământului universitar și postuniversitar în 
domeniul asistenței medicale a fost raportat în 68.3% 
și, respectiv 56% dintre țări. Școlile au fost închise, 
stagiile clinice au fost anulate sau amânate, iar unele 
țări se confruntă cu întârzieri de până la un an. 

Perturbările de la toate nivelurile vor avea impact 
asupra educației asistenților medicali. În apogeul crizei 
COVID-19, 1.6 miliarde de cursanți din 190 de țări au 
fost afectați de închiderea școlilor naționale, din 
întreaga lume (UNESCO,2020). Organizația Națiunilor 
Unite raportează că impactul economic global al 
pandemiei, combinat cu efectele închiderii școlilor ar 
putea rezulta într-o catastrofă educațională 
generațională (UN, 2020). Numărul de persoane 
înscrise în programele de învățământ de asistență 
medicală este direct afectat de nivelurile de educație 
ale populației. Dacă guvernele și profesia de asistent 
medical acționează acum, impactul acestei catastrofe 
asupra numărului de studenți care se vor înscrie în 
programele de învățământ de asistență medicală, 
poate fi atenuat.

Vestea bună este că ANN-urile raportează și efecte 
pozitive: 39% dintre ANN-uri au raportat o creștere a 
numărului de candidați, printre care și un număr mai 
mare de asistenți medicali care accesează studii 
postdoctorale. Pedagogii și studenții au fost nevoiți să 
se adapteze rapid la noile modalități de învățare. 61% 
dintre ANN-uri au raportat rezultate benefice, printre 
care inovațiile în furnizarea educației. În ultimele 
câteva luni, adoptarea e-learning-ului, considerat 
anterior un mod alternativ de învățare, a fost 
accelerată rapid (Chinwendu et al., 2020). Oare 
aceasta este schimbarea de care educația în domeniul 
asistenței medicale avea nevoie pentru a se 
transforma? 

Redefinirea furnizării educației nu numai că ne va 
permite să răspundem unui stil de viață post 
pandemie, ci ar putea să ne ofere și soluții pentru 
domeniile actuale de preocupare în educația 

asistenților medicali. Strategii precum simularea 
virtuală ar putea aborda variabilitatea considerabilă a 
plasamentelor clinice la nivel global, iar învățarea 
electronică la distanță oferă flexibilitatea și accesul 
care ar putea aduce sprijin în problemele privind 
distribuirea geografică existentă, pentru studenții din 
locațiile rurale și îndepărtate (OMS, 2020a). 
Extinderea accesului în acest fel va contribui și la 
diversitatea sa. 
Viziunea noastră pentru viitoarele îngrijiri medicale 
este una în care acestea sunt echitabile și incluzive. Pe 
măsură ce continuăm să consolidăm accentul puternic 
al profesiei de asistent medical pe echitate, atragerea 
unei diversități de persoane în profesie, va fi esențială 
pentru a acționa, într-adevăr, dintr-o perspectivă 
incluzivă. 
Este important de remarcat că provocarea 
permanentă ce vine odată cu dezvoltarea e-learning-
ului are potențialul de a extinde decalajul digital dintre 
țări și societăți (UNCTAD, 2020). Ministerele educației 
vor trebuie să asigure că, pe măsură ce studiile devin 
din ce în ce mai digitalizate, sunt dezvoltate strategiile 
de creștere a accesului la tehnologie.

În timp ce pandemia COVID-19 a schimbat rapid 
modul în care învață studenții, a  expus și lacunele 
existente referitoare la ce ar trebui să învețe.  
Deficitele din sistemele noastre de sănătate și sociale 
și inegalitățile din întreaga lume sunt mult mai clare 
decât oricând. 
Reconstrucția sistemului de sănătate este necesară 
urgent, pentru a răspunde problemelor viitoare: 
realizarea UHC, rezistența în fața crizelor și 
satisfacerea nevoilor de sănătate și sociale ale 
populațiilor.  
Confruntându-se cu necesitatea incontestabilă de 
consolidare a sistemelor de sănătate, prioritățile 
naționale în materie de sănătate au început să se 
schimbe. Pentru ca aceste schimbări să fie eficiente, 
asistenți medicali trebuie plasați în centru. 
De asemenea, educația în domeniul asistenței 
medicale va necesita schimbări pentru optimizarea 
rolului asistentului medical în cadrul acestor sisteme în 
curs de dezvoltare. 
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Toate nivelurile de educație în domeniul asistenței 
medicale, inclusiv dezvoltarea profesională continuă, vor 
trebui să răspundă rapid pentru a pregăti asistenții medicali, 
atât pentru a contribui la consolidarea progresivă a 
sistemelor de sănătate în roluri de conducere și de luare a 
deciziilor, cât și pentru a furniza îngrijiri medicale în 
concordanță cu aceste priorități. Curricula va trebui 
adaptată pentru dezvoltarea pregătirii asistenților medicali 
astfel încât să lucreze în afara unităților de îngrijiri acute, să 
se concentreze mai mult pe sănătatea comunitară și să 
furnizeze îngrijiri multidisicplinare de colaborare, bazate pe 
echipă. 
Raportul SOWN a recomandat să se pună accentul pe 
asistenții medicali absolvenți care impulsionează progresul 
în îngrijirile primare de sănătate și UHC. (OMS, 2020a). 
Pentru aceasta este nevoie de un accent mai mare pe 
consolidarea sistemelor de sănătate, influențarea politicii 
de sănătate și pe cunoașterea integrată ale problemelor 
secolului 21, precum schimbările climatice, determinanții 
sociali ai sănătății și egalitatea de gen.
De asemenea, pandemia a evidențiat și cât de 
interconectată este cu adevărat sănătatea populației lumii -  

sănătatea nu cunoaște granițe. 
Asistenții medicali ai viitorului vor fi esențiali în influențarea 
sănătății globale, iar educația asistenților medicali în toate 
țările trebuie să continue să integreze perspectivele globale 
de sănătate, pentru a dezvolta cunoștințe în materie de 
asistență medicală pentru sănătate globală. Niciodată nu a 
fost mai important ceea ce se întâmplă în afara țării dvs. și 
impactul pe care asistenții medicali îl au asupra acestui 
aspect. 

“Școlile au fost închise și au fost disponibile 
cursurile online. 
Cu toate acestea, dispozitivele și accesul la date 
au reprezentat o limitare pentru unii elevi, în 
special pentru cei care provin din familii mai 
sărace” 

Asociația asistenților medicali din Jamaica  

Credit: Oasis International Hospital,
IND 2021 Concurs de fotografie
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Figura 13: Traiectorii educaționale strategice pentru practica de 
calitate a asistenței medicale
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parcursul procesului

Recompensarea și 
remunerarea 

corespunzătoare, 
recunoașterea 

competențelor, a 
cunoștințelor și 

experienței

Creșterea 
inovației în 
strategiile 

pedagogice, 
inclusiv simularea 
de înaltă fidelitate

Standarde 
profesionale de 

practică și pentru 
acreditarea 
programelor 

De la boli la îngrijiri 
bazate pe persoană, 
bunăstare și sănătate

50      CONSILIUL INTERNAȚIONAL AL ASISTENȚILOR MEDICALI



IND 2021 / Partea a2a

Regatul Unit– Cererile de înscriere

în învățământul din domeniul asistenței medicale au 

crescut cu 32%. Experiențe pline de inspirație ale 

asistenților medicali care oferă servicii de îngrijire în 

timpul pandemiei COVID-19 au scos în evidență cât de 

importanți sunt asistenții medicali pentru sănătatea 

lumii, iar oamenii își doresc să facă parte din aceasta 

(BBC News, 2021). 

Noua Zeelandă 

        Informațiile preliminare din partea directorilor 

Școlii de asistenți medicali indică faptul că a 

existat un interes semnificativ în ceea ce privește 

numărul de candidați care aplică pentru studii în 

domeniul asistenței medicale. Unele școli de 

asistenți medicali raportează că numărul de 

candidați este mai mare față de capacitatea 

convenită.  

Insulele Solomon 

În ultimul an, țara a raportat un interes uriaș pentru 

urmarea unei cariere de asistent medical, ceea ce a 

avut drept rezultat o creștere majoră a numărului de 

candidaturi pentru studiul profesiei de asistent medical.   

În centrul atenției

Qatar

În efortul de a răspunde rapid nevoii continue de servicii 

medicale, a fost adoptată o nouă abordare a predării și 

învățării, pentru perfecționarea asistenților medicali. S-a 

constatat că utilizarea activităților de învățare virtuală și 

a practicii simulate au un puternic impact pozitiv asupra 

încrederii asistentului medical și, ulterior, și asupra 

rezultatelor privind pacientul.

Credit: Nazila Ghomian, 
IND 2021 Concurs de fotografie
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Tabel 7- Rezultate sondaj referitor la educația asistentului medical 

73% dintre ANN-urile 

chestionate au raportat că 

învățământul universitar a 

fost perturbat de 

pandemie  88% dintre ANN-urile 

chestionate au raportat că 

stagiile clinice pentru 

studenți au fost perturbate 

de pandemie.  Cel puțin 1 

din 5 ANN-uri chestionate 

au raportat că nu mai 

există stagii clinice, ca 

urmare a pandemiei 

23% dintre ANN-urile chestionate 

au raportat că va exista o întârziere 

de minim 6 luni în ceea ce privește 

absolvirea de către studenți a 

programelor de învățământ în 

domeniul asistenței medicale. Alte 

34% au raportat o întârziere de 

până la 6 luni în ceea ce privește 

absolvirea studiilor de către 

studenți   

30% dintre ANN-urile 

chestionate au raportat că 

a existat o creștere a 

numărului de aplicanți 

pentru studiul profesiei de 

asistent medical  

54% dintre ANN-urile chestionate au 

raportat că învățământul post universitar 

a fost perturbat de pandemie  
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Analiza rezultatelor sondajului

În 2020, a existat un număr uluitor de ANN-uri care raportau că educația studenților la asistență medicală a fost 

perturbată. Aceasta a inclus toate studiile la fața locului precum prelegerile, simulările clinice și examenele. Drept 

urmare, multe universități și-au mutat cursurile în online. Cu toate acestea, nu toate țările au putut să treacă rapid la 

studiul online, întrucât au existat probleme cu disponibilitatea internetului, alocarea datelor și accesul la computere.

Una dintre principalele probleme identificate de către ANN-urile care au răspuns la chestionar a fost întreruperea stagiilor 

clinice. Numărul copleșitor de respondenți a indicat că stagiile clinice au fost fie anulate, fie întârziate sau restricționate la 

anumite zone. Motivele principale au fost numărul redus de personal pentru supravegherea educației, echipament 

personal de protecție insuficient și anxietatea legată de stagii. Aceasta reprezintă o îngrijorare majoră pentru sistemele 

de sănătate, întrucât majoritatea autorităților de reglementare necesită un număr minim de ore de practică clinică, pentru 

ca studenții să își finalizeze studiile sau să obțină autorizație. Aceasta va întârzia sau va restricționa numărul de asistenți 

medicali care intră în forța de muncă din domeniul sănătății, lucru care, la rândul său, va agrava deficitul forței de muncă. 

Deși nu la fel de grave ca întreruperea studiilor universitare, au existat întârzieri și în cazul studiilor postuniversitare. În 

unele țări s-a raportat că învățământul postuniversitar al asistenților medicali a fost suspendat pentru ca aceștia să își reia 

activitatea în cadrul unităților sanitare. Acest lucru are un impact semnificativ asupra îngrijirilor de sănătate, întrucât este 

posibil ca numărul de APN absolvenți să fie redus, limitând astfel accesul la îngrijiri. În plus, vor exista întreruperi în ceea 

ce privește cercetările din domeniul asistenței medicale, care vor întârzia avansarea cunoștințelor în toate domeniile 

legate de asistența medicală.   

Este demn de remarcat faptul că unele ANN-uri chestionate au raportat progres în ceea ce privește învățământul 

postuniversitar și cercetările în domeniul asistenței medicale. Aceste ANN-uri au sprijinul guvernelor lor, a sistemelor de 

sănătate și a organizațiilor de asistenți medicali, pentru îmbunătățirea practicii bazate pe dovezi prin intermediul profesiei 

de asistent medical. În opinia noastră, aceste sisteme de sănătate vor fi mai bine pregătite pentru a întâmpina viitoarele 

probleme în materie de sănătate.  

În cele din urmă sondajul a subliniat problemele privind Dezvoltarea Profesională Continuă (CPD). Se pare că 

majoritatea asistenților medicali au urmat o anumită formă de CPD în ultimele 12 luni. Cu toate acestea, multe au raportat 

că CPD a fost limitat la COVID-19 și prevenirea și controlul infecțiilor. Aceasta înseamnă că CPD pentru alte afecțiuni a 

fost limitată, diminuând progresul în ceea ce privește cunoștințele și practica bazată pe dovezi în domeniul asistenței 

medicale. Un motiv serios de îngrijorare este că, în unele sisteme de sănătate, chiar și înainte de pandemie nu existau 

investiții în CPD. 

Dacă sistemele de sănătate vor să răspundă nevoilor de sănătate ale persoanelor și comunităților, pe viitor trebuie 

să dezvolte forța de muncă din domeniul sănătății. Această forță de muncă este asigurată prin intermediul sectorului 

educației. Astfel, este imperativ ca măsurile pentru abordarea educației studenților și a asistenților medicali, să fie 

luate acum. Întârzierile în acest domeniu vor duce la eșecuri viitoare.   

IND 2021 / Partea a2a

Credit: Oasis International Hospital, 
IND 2021 Concurs de fotografie

Credit: Liliana Bravo Sierra, 
IND 2021 Concurs de fotografie
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PARTEA  a3a
O VIZIUNE PENTRU VIITORUL ÎNGRIJIRILOR DE 
SĂNĂTATE 

Pandemia  COVID-19 2020 a dat lumii multe lecții 
foarte dureroase. Acum știm cât de repede se 
poate răspândi un virus în era călătoriilor 
internaționale accesibile și abundente. Știm că 
oamenii de știință pot produce vaccinuri într-un 
timp de zece ori mai scurt decât înainte, și că 
politicienii și deciziile pe care le iau sunt failibile. 
Dar, în primul rând, știm că serviciile de sănătate 
de la nivel global nu pot răspunde nevoilor de 
sănătate ale populațiilor fără un număr suficient 
de asistenți medicali care să lucreze în condiții 
favorabile și să beneficieze de sprijinul de care au 
nevoie pentru a-și îndeplini bine sarcinile.  

În timp ce deplângem pierderea vieților a milioane 
de oameni care au murit din cauza virusului, 
dintre care cel puțin 3000 erau asistenți medicali, 
trebuie să acționăm acum pentru resetarea 
sistemelor de sănătate și a societăților noastre, 
pentru a asigura un viitor mai bun pentru planeta 
noastră, pentru toți locuitorii ei și pentru 
generațiile ce vor urma. 

Dacă ne dorim să facem schimbările necesare 
pentru îmbunătățirea sănătății populației lumii, 
trebuie abordată o gamă întreagă de probleme, 
iar profesia de asistent medical este esențială 
pentru fiecare dintre ele. Avem nevoie ca 
guvernele să realizeze că investițiile în profesia 
de asistent medical aduc beneficii care depășesc 
îngrijirile de sănătate și să recunoască că, deși 
cheltuielile de sănătate pot dura ani-chiar decenii 
pentru a-și arăta roadele, întotdeauna ar trebui 
văzute ca investiții pentru viitor și nu drept costuri 
pe care nu ni le permitem în prezent.  
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Cum arată această viziune pentru viitorul îngrijirilor de sănătate? 

Așa cum am văzut în prima parte, asistenții medicali 
sunt esențiali pentru conceperea sistemelor de 
sănătate care se axează pe sănătatea publică, pe 
prevenire și îngrijiri primare. Sănătatea publică și 
prevenirea au fost în prima linie a luptei împotriva 
pandemiei  COVID-19. În timp ce igiena mâinilor și 
măștile au fost folosite de majoritate, am asistat de 
asemenea și la răspândirea informațiilor false care au 
împiedicat răspunsul la virus. Lucrând în centrul 
comunității în toate mediile, asistenții medicali sunt 
ideal poziționați pentru a promova și a disemina 
mesaje bazate pe dovezi, de încredere, și în timp util, 
către public. Folosindu-se de poziția unică pe care o 
dețin, integrați în comunitate, asistenții medicali pot 
monitoriza sănătatea oamenilor din întreaga lume, 
oferă un sistem de avertizare timpuriu pentru bolile 
comunitare și educă publicul cu privire la sănătate. 
Prevenirea și controlul infecțiilor trebuie considerate o 
prioritate care necesită intervenție și investiții 
strategice. Educarea publicului cu privire la îngrijirile 
de sănătate au ieșit în evidență în timpul pandemiei, 
și ar trebui să continue să fie rolul pe care asistenții 
medicali să îl îndeplinească fiind în cea mai bună 
poziție pentru a face acest lucru.  

Acest lucru a fost demonstrat de rolul-cheie al 
asistenților medicali în lupta împotriva bolilor 
netransmisibile, precum și a pandemiei. Asistenții 
medicali ajută oamenii să își adapteze modul de viață 
astfel încât să se bucure de viață lungă, fericită și 
sănătoasă. În centrul activității lor se află persoanele 
și familiile acestora, iar acest lucru nu se va schimba 
niciodată. Dar pandemia a necesitat abordări 
inovatoare ale asistenței medicale, printre care 
utilizarea tehnologiei pentru oferirea de asistență de la 
distanță. Asistenții medicali au fost implicați în găsirea 
unor modalități inovatoare de integrare a tehnologiei 
în practică, într-un fel care menține îngrijirile sigure, 
holistice și centrate pe persoană, iar unele dintre 
metodele dezvoltate în 2020 folosind aplicații online, 
vor deveni, cel mai probabil, mainstream odată ce 
pandemia se va fi încheiat.  
De asemenea, COVID-19 ne-a arătat că este nevoie 
de investiții mai mari în sănătatea mintală și în 
îngrijirea paliativă. Multe dintre serviciile de sănătate 
mintală au fost puse în așteptare în apogeul valurilor 
pandemiei, iar serviciile care au fost întotdeauna 
subfinanțate continuă în același sens, în ciuda 
nevoilor crescute devenite evidente în urma COVID -
19. De asemenea, pandemia a obligat societatea să 
privească realitatea modului în care oamenii își pierd 
viața și rolul important al asistenților medicali în 
însoțirea pacienților în planificarea, îngrijirea și 
sprijinul psihosocial în ultimele ore de viață.  
Pur și simplu, asistenți medicali știu ce funcționează: 
știu ce tehnologie, limbaj, comportament îi liniștește 
pe pacienți. Știu unde există diferențe între 
organizații, modul în care abordările administrative pot 
avea consecințe neintenționate, știu unde există 
riscuri la adresa siguranței. Și datorită acestei 
experiențe și acestei înțelegeri a realității furnizării de 
servicii medicale, ei sunt cei care trebuie să ocupe un 

loc central în proiectarea sistemelor de sănătate. 
Viziunea noastră pentru viitorul îngrijirilor medicale 
include sisteme de sănătate sustenabile, 
echitabile, bazate pe etică și adaptate pentru 
viitor.  

Partea 1 ne-a arătat, de asemenea, că o viziune 
centrată pe persoană pentru viitorul îngrijirilor 
medicale trebuie să țină cont și de populațiile 
vulnerabile. Incapacitatea de a face acest lucru nu va 
face decât să exacerbeze obstacolele din calea 
îngrijirilor medicale cu care se confruntă aceste 
populații și să amplifice inegalitățile în materie de 
sănătate. 

Pandemia a sporit inegalitățile și ne-a făcut să ne dăm 
seama că nivelurile optime de sănătate nu pot fi 
obținute fără abordarea altor probleme sociale cum ar 
fi locuințele, educația, ocuparea forței de muncă, 
standardele de viață, climatul și nutriția. Eforturile de a 
elimina inegalitățile legate de gen, rasă, etnie, religie 
și poziție socio-economică vor avea drept rezultat 
societăți mai bune în general și reducerea conflictelor 
și a violenței, astfel încât toată lumea va putea să  
ducă o viață mai liniștită și mai împlinită.  Abordarea 
inegalităților de gen în domeniul sănătății, cum ar fi  
prejudecățile privind lipsa datelor și accesul la îngrijiri 
reprezintă o parte vitală a viziunii pentru viitorul 
îngrijirilor medicale și una dintre cele mai eficiente 
modalități de îmbunătățire a stării de sănătate a 
societății. 
Dacă ne propunem să atingem Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă până în 2030, nu putem continua 
cu abordarea medicală tradițională a îngrijirilor de 
sănătate. Trebuie să ne îndreptăm către un model mai 
holistic și preventiv. Sistemele de sănătate trebuie să 
se reorienteze pentru a juca un rol major în crearea 
sănătății și în confruntarea numeroaselor cauze ce 
stau la baza unei stări precare de sănătate.  Sistemul 
de sănătate, alte sectoare, guvernul și publicul trebuie 
să lucreze împreună pentru abordarea determinanților 
sociali ai sănătății și să creeze condițiile în care 
oamenii pot fi sănătoși pe tot parcursul vieții.  

Toate aspectele de mai sus sunt vitale dacă urmărim 
să construim servicii mai bune după pandemie. Iar 
înainte de toate acestea, există problema schimbărilor 
climatice, care prezintă cea mai mare amenințare la 
adresa dezvoltării globale și riscă să anuleze 50 de 
ani de progrese în domeniul sănătății publice. 
Leadership-ul asistenților medicali va ajuta la crearea 
unor sisteme de sănătate viitoare durabile și 
rezistente la climat.  
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Transformarea viziunii în realitate

Viziunea noastră este una îndrăzneață. Asistenții 
medicali pot fi în fruntea noilor modele de îngrijire și a 
noilor modalități de lucru, așa cum au arătat studiile de 
caz prezentate de Ziua Internațională a Asistentului 
Medical în acest document și pe site-ul nostru. Ne 
dorim să vedem cum serviciile conduse de asistenți 
medicali devin modele de îngrijire dominante, inclusiv, 
de exemplu, furnizarea serviciilor către persoanele cu 
boli netransmisibile. 

În partea a2a am discutat despre modalitățile de 
sprijinire a asistenților medicali pentru a obține un 
sistem de sănătate mai bun. Pentru ca viziunea noastră 
să devină realitate, este necesar ca guvernele să 
investească în îngrijirile de sănătate centrate pe 
persoană, în forța de muncă din domeniul sănătății 
și în educația asistenților medicali. 

Pandemia ne-a învățat că sănătatea și economia sunt 
conectate într-un mod complex, iar lucrătorii din 
domeniul sănătății, precum asistenții medicali, sunt 
vitali pentru sănătatea comunităților și pentru 
prosperitatea economică. Astfel, în viziunea noastră 
pentru viitorul îngrijirilor de sănătate, guvernele, factorii 
de decizie politică și sistemele de sănătate investesc în 
profesia de asistent medical pentru a consolida 
promovarea sănătăț i i  ș i  preveni rea bol i lor, 
îmbunătățind astfel serviciile de sănătate și făcându-i 
pe oameni să fie din nou apți de muncă.  

Asistenții medicali leaderi trebuie implicați în planificare 
și proiectare la nivel înalt, pentru consolidarea 
sistemelor de sănătate. Prezența asistenților medicali 
în poziții de influență și putere conduce la abordări 
integrate și centrate pe persoană ale îngrijirilor 
medicale și ajută la atingerea obiectivelor finale de 
rezultate mai bune pentru persoanele și comunitățile pe 
care asistenții medicali le deservesc. Atunci când 
sistemele de sănătate se axează pe măsurători, 
obiective și cifre, pierdem din vedere acest obiectiv. În 
esența sa, practica asistenței medicale se referă la 
îngrijire holistică centrată pe persoană, la căi de 
îngrijire concepute în jurul oamenilor și nu al 

organizațiilor de sănătate, dar cu o mare integrare, 
cooperare și planificare între toate organizațiile de 
sănătate, deopotrivă.  

Pe măsură ce vaccinurile încep să își facă efectul și se 
întrevede finalul pandemiei, în multe țări serviciile de 
îngrijire de rutină au fost puse în așteptare. Multe 
servicii au fost anulate deoarece spitalele s-au luptat 
pentru a face față valului de pacienți grav bolnavi, iar 
mulți dintre pacienții cu boli cronice s-au ferit de spitale, 
fie pentru că programările lor au fost anulate, fie că au 
fost prea speriați să viziteze locurile pe care le 
consideră periculoase. Va fi necesar ca aceste nevoie 
de sănătate nesatisfăcute să fie abordate, iar acesta 
este încă un motiv pentru care avem nevoie de investiții 
masive în profesia de asistent medical: eliminarea 
întârzierilor în ceea ce privește tratamentul va pune o 
presiune masivă pe personalul de asistență medicală, 
ce va dispărea doar atunci când va exista personal 
suplimentar. Formarea unui nou asistent medical 
durează ani, așadar și rezolvarea acestei probleme va 
dura probabil ani, și de aceea guvernele trebuie să 
acționeze acum pentru diminuarea efectelor deciziilor 
greșite din trecut, privind planificarea forței de muncă. 

Raportul SOWN  a evidențiat necesitatea investițiilor în 
educația asistenților medicali, nu doar pentru a stimula 
masiv numărul de studenți în formare, ci și pentru a 
asigura că dezvoltarea profesională continuă și 
educația reprezintă mai degrabă norma, și nu excepția. 

Profesia de asistent medical se schimbă și asistenții 
medicali trebuie să învețe pe tot parcursul vieții pentru a 
oferi cele mai bune îngrijiri actuale pacienților lor și 
pentru a se asigura că practica lor corespunde 
așteptărilor autorităților de reglementare. 

Asistenții medicali ai viitorului vor fi esențiali în 
influențarea sănătății globale, iar educația asistenților 
medicali din toate țările trebuie să continue să integreze 
perspectivele de sănătate globală pentru dezvoltarea 
cunoștințelor de asistență medicală pentru sănătatea 
globală.  

56      CONSILIUL INTERNAȚIONAL AL ASISTENȚILOR MEDICALI



IND 2021 / Partea a3a

Pentru ca viitorul îngrijirilor de sănătate să fie planificat 
atent, pe baze etice, sigure și durabile, sunt necesare 
mai degrabă investiții pe termen lung decât abordările 
de tip stop-start care prevalează de obicei, deoarece 
se potrivesc cu durata mandatelor guvernamentale. 

Sunt necesare abordări strategice elaborate nu pe 
parcursul a doar câțiva ani, ci pe parcursul a zeci de 
ani. Cel puțin, trebuie ca guvernele să se reunească și 
să convină asupra unui plan de zece ani pentru 
abordarea deficitului global existent de asistenți 
medicali. Fără un astfel de plan global îndrăzneț 
deficitul de asistenți medicali va continua, iar asistenții 
medicali din țările cu venituri mici și medii vor continua 
să fie atrași în țările cu venituri mari, iar obiectivele 
sănătății pentru toți vor rămâne doar o himeră.  

În viziunea noastră asupra îngrijirilor medicale, 
profesia de asistent medical este implicată în mod 
activ și în centrul procesului decizional al 
sistemului de sănătate. 

Raportul SOWN (OMS, 2020a) a solicitat o 
expansiune uriașă a investițiilor în leadership-ul 
asistenților medicali la toate nivelurile, în special la 
nivelurile cele mai strategice din cadrul guvernelor și 
departamentelor de sănătate. Cercetările efectuate de  
ICN (ICN, 2020) au arătat că doar 50% dintre țări dețin 
efectiv un post de asistent medical șef (GCNO), și cu 
toate acestea astfel de funcții sunt esențiale pentru 
realizarea obiectivelor naționale în materie de 
sănătate și pentru îmbunătățirea accesului și a 
rezultatelor privind îngrijirile persoanelor, familiilor, și 
comunităților. Expertiza asistenților medicali șefi 
(GCNOs) contribuie în mod substanțial la dezvoltarea 
politicilor de sănătate și la furnizarea sistemelor de 
sănătate, prin asigurarea utilizării optime a forței de 
muncă a asistenților medicali, pentru a răspunde cât 
mai bine nevoilor populației pe care o deservește.              
Ori de câte ori se discută despre politica de sănătate, 
vocea profesiei de asistent medical trebuie să fie 
sonoră și clară. Pandemia a ridicat gradul de 
conștientizare publică a valorii profesiei de asistent 

medical și a rolului integral al asistenților medicali de 
practică avansată în a permite sistemelor de sănătate 
să răspundă mai bine nevoilor comunităților noastre. 

În viziunea noastră privind viitorul îngrijirilor medicale, 
APNs trebuie să inițieze, să susțintă și să recomande 
progresul către modele și politici care să sprijine 
autoritatea deplină de practică.  
În plus, asistenții medicali trebuie să fie bine 
respectați, protejați, susținuți, corect remunerați și 
considerați parteneri esențiali și egali în echipele de 
îngrijire. Asistenții medicali au nevoie de medii de lucru 
sigure și de susținere, care să aibă puterea de a atrage 
și a menține personalul, de a oferi îngrijiri de calitate și 
de a furniza servicii de îngrijiri rentabile și centrate pe 
persoană (WHPA 2020).

Viziunea noastră este aceea a unei îngrijiri centrate pe 
persoană, echitabile, accesibile și de calitate înaltă 
pentru toți. Atunci când această viziune va fi realizată, 
profesia de asistent medical își va ocupa locul care i se 
cuvine în centrul tuturor planurilor și deciziilor privind 
îngrijirile medicale, iar serviciile de sănătate din 
întreaga lume vor reflecta în mod clar că asistenții 
medicali sunt cei mai potriviți pentru a realiza lucrurile. 

Deși nu putem garanta că acest lucru se va întâmpla, 
nu este un vis fără speranță. Îl putem atinge. Dar 
pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie ca și 
alți leaderi să recunoască faptul că asistenții medicali 
nu sunt doar cei care pun în aplicare, execută și 
furnizează îngrijiri medicale, ci și cei care le 
proiectează, le conduc și le susțin. 
Asistenții medicali reprezintă vocea conducerii și 
această voce trebuie auzită și trebuie să fie prezentă, 
în mod constant, la masa deciziilor și a politicilor, 
precum și în fiecare conversație cu beneficiarii 
îngrijirilor.
Asistenții medicali pot deveni o forță socială care va 
schimba lumea în bine. Este datoria noastră să 
realizăm acest lucru, față de noi înșine, față de 
populațiile pe care le deservim și față de generațiile 
care ne vor călca pe urme.
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