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THE INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES

CONSILIUL INTERNAȚIONAL AL ASISTENȚILOR
MEDICALI
Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN) este
o federație ce cuprinde peste 130 de asociații naționale
de nursing (ANN-uri), care reprezintă peste 27 de
milioane de asistenți medicali din întreaga lume.
Înființat în 1899, ICN este prima și cea mai extinsă
organizație internațională pentru profesioniștii din
domeniul sănătății. Condusă de asistenți medicali și
asistenți medicali șefi de la nivel international, ICN
se străduiește să asigure îngrijiri medicale de calitate
pentru toți, politici de sănătate solide la nivel global,
avansarea cunoștințelor în materie de îngrijiri și
prezența la nivel global a unei profesii respectate și
a unei forțe de muncă satisfăcute și competente.

Urmăriți-ne pe Twitter și Facebook.
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Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), adoptate
de Națiunile Unite, în 2014, conțin 17 obiective
care acoperă o gamă largă de aspecte legate de
dezvoltarea durabilă la nivel mondial. Asistența
medicală are un rol major în ceea ce privește
ODD 3: Asigurarea unor vieți sănătoase și
promovarea bunăstării la toate vârstele.
Activitatea asistenților medicali include, în mod
frecvent, abordarea multor alte ODD-uri, iar
asistenții medicali înțeleg legăturile dintre
condițiile extinse și sănătatea individuală și a
populațiilor. Asistenții medicali, în calitate de
furnizori principali ai îngrijirilor pentru toate
comunitățile și în toate mediile, sunt esențiali
pentru atingerea ODD-uri.
Activitatea ICN se suprapune cu ODD-urile în
multe moduri, după cum se indică prin utilizarea
simbolului ODD, pe parcursul acestui raport.
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MESAJ DIN PARTEA PREȘEDINTEI ICN
Întotdeauna este constructiv să privim înapoi la anul
ce a trecut, pentru a ne sărbători realizările și pentru
a reflecta asupra domeniilor în care este nevoie de
mai mult efort, asupra modului în care ne putem
îndeplini mai bine misiunea, asupra modului în care
ne putem servi mai bine membrii. Am intrat în anul
2021 cu o determinare reînnoită de a continua să
susținem asistenții medicali din întreaga lume, care
au trecut prin atâtea, pe parcursul pandemiei.

sprijin din partea celebrităților ne-au ajutat și ele să ne
ridicăm moralul!

Prioritățile noastre au fost clare. Ne-am asigurat că
asistenții medicali și moașele nu au fost uitați. Pe
măsură ce a început administrarea vaccinurilor, ne-am
asigurat că se acordă prioritate asistenților medicali și
altor lucrători din domeniul sănătății, că sunt protejați
de violență și că sunt recompensați corect pentru
munca lor.
Pe tot parcursul anului, am continuat să menținem
prezența asistenților medicali pe prima pagină a
celor mai influente mijloace de comunicare, vorbind
la BBC, CNN, Al Jazeera, și alte instituții media,
despre problemele cu care continuă să se confrunte
asistenții medicali, precum echitatea vaccinurilor,
deficitul de personal, efectele pandemiei asupra
educației asistenților medicali. Și nu numai că am
vorbit despre aceste probleme, am oferit și soluții
precum
fondul
Health Education Retraining
Opportunities (HERO). (Fondul pentru oportunități de
recalificare în domeniul sănătății)
Am prezentat săptămânal studii de caz din întreaga
lume, pentru a evidenția poveștile din linia întâi. Am
participat la reuniuni internaționale de elaborare a
politicilor, precum Adunarea Mondială a Sănătății,
pentru a aduce vocea asistentului medical în cadrul
procesului decizional.
Am continuat colaborarea strânsă cu Organizația
Mondială a Sănătății, pentru dezvoltarea Direcțiilor
Globale strategice pentru profesia de asistent
medical și moașă, pentru a aduce speakeri experți la
conducerea dezbaterilor și a discuțiilor, în cadrul
Congresului ICN, și pentru a face intervenții în cadrul
Adunării Mondiale a Sănătății și a reuniunilor
Comitetului Executiv al OMS.
Congresul ICN, pe care l-am organizat în mediul
virtual pentru prima dată, a avut un succes
incredibil! A reunit asistenții medicali pentru a face
schimb de bune practici, pentru a găsi soluții la
probleme și pentru a se concentra asupra
priorităților regionale. De asemenea, Congresul le-a
permis asistenților medicali din întreaga lume să
asculte opiniile experților dintr-o multitudine de
domenii, inclusiv ale leaderilor politici modiali și ale
șefilor
organizațiilor internaționale. Mesajele de
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Am efectuat sondaje și am publicat rapoarte
referitoare la efectele pandemiei asupra
deficitului global de asistenți medicali, asupra
traumatizării în masă a asistenților medicali și
asupra educației acestora. Am produs Ghiduri
pentru asistenții medicali anesteziști și pentru
asistenții medicali cu drept de prescriere, și o
evaluare cuprinzătore a educației și a piețelor
muncii pentru asistenții medicali din regiunea
Africii de Est, Centrale și de Sud.
Doresc să îi mulțumesc predecesoarei mele,
Annette Kennedy, sub a cărei conducere a fost
întreprinsă cea mai mare parte a acestor
activități.
Cu lozinca ei “Împreună”, a unit
asistenții medicali din întreaga lume, pentru a-și
face auzită vocea și pentru a influența politica
globală de sănătate,
ICN se mândrește cu realizările sale și dorim să
mulțumim Asociațiilor noastre naționale de
nursing, pentru sprijinul tuturor activităților
noastre. Așteptăm cu interes consolidarea
asociațiilor noastre, a sistemelor noastre de
sănătate, colaborând și mai îndeaproape cu ele,
pentru a conduce lumea spre o sănătate mai
bună, mai accesibilă și mai echitabilă.

Dr Pamela F.
Cipriano
Președinte
Consiliul Internațional al Asistenților Medicali
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PREZENTARE ICN
ICN ESTE O FEDERAȚIE A ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE DE
NURSING DIN ÎNTREAGA LUME. CU SEDIUL LA GENEVA,
ELVEȚIA, ICN ESTE CONDUS DE UN CONSILIU FORMAT DIN
LEADERI ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE DIN TOATE
REGIUNILE LUMII.

MEMBRI ICN ȘI AFILIAȚI DE
SPECIALITATE
ICN este o federație de peste 130 asociații
naționale de nursing (ANN-uri), care reprezintă
milioanele de asistenți medicali din întreaga lume.
Lucrăm direct cu aceste asociații membre asupra
problemelor de importanță pentru profesia de
asistent medical. În plus, ICN acordă statut de
afiliere unei serii de organizații internaționale de
nursing de specialitate, care le permite anumite
privilegii și beneficii.
Asigurându-ne că ANN-urile, prin acțiunea lor
colectivă la nivel global, aduc valoare propriilor țări
și comunității de nursing de la nivel mondial, ICN
oferă membrilor platforma și mijloacele de a realiza
obiectivele comune, prin acțiuni de colaborare,
colaborări în beneficiul societății, progresul profesiei
și dezvoltarea NNAs. ICN și membrii săi lucrează cu o
gamă largă de organizații neguvernamentale, agenții
interguvernamentale, sectoare de activitate și părți
interesate-cheie, pentru a atinge un impact maxim.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collegi d’Infermeres i Llevadores d’Andorra
Associação Nacional de Enfermeiros de Angola
Federación Argentina de Enfermería
Aruba Nurses Association (ODEA)
Australian College of Nursing
Österreichischer Gesundheitsund Krankenpflegeverband (Austria)
Nurses Association of the Commonwealth
of the Bahamas
Bahrain Nursing Society
Bangladesh Nurses Association
Barbados Nurses Association
Fédération Nationale des Infirmières
de Belgique (Belgia)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nurses Association of Belize
Bermuda Nurses’ Association
Colegio de Enfermeras de Bolivia
Botswana Nurses Union
Conselho Federal de Enfermagem (Brazilia)
Association of Health Professionalsin Nursing
(Bulgaria)
Association Professionnelle des Infirmiers/ères
du Burkina Faso
Nurses Association (Canada)
Colegio de Enfermeras de Chile
Nursing Association (China)
Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia
Ordre National des Infirmiers de la RDC
(Republica Democratî Congo)
Cook Islands Nurses Association
Colegio de Enfermeras de Costa Rica
Nurses Association (Croația)
Sociedad Cubana de Enfermería
Cyprus Nurses and Midwives Association
Danish Nurses’ Organization (Danemarca)
Colegio Dominicano de Profesionales
de Enfermeria (Republica
Dominicană)
East Timor Nurses Association
Federación Ecuatoriana de Enfermeras/os
(Ecuador)
Egyptian Nurses Syndicate
Asociación Nacional de Enfermeras
de El Salvador
Eritrean Nurses Association
Estonian Nurses Union
Swaziland Nurses Association (Eswatini)
Ethiopian Nurses Association
Fiji Nursing Association
Finnish Nurses Association (Finlanda)
Association Nationale Française des Infirmiers
et Infirmières Diplômés et Etudiants (Franța)
National Association of Gambia Nurses & Midwives
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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DBfk Bundesverband (Germania)
• Federación Mexicana de Colegios
Ghana Registered Nurses Association
de Enfermería (Mexic)
Hellenic Nurses Association (Grecia)
• Association Nationale des Infirmières
Grenada Nurses Association INC. (Grenada)
de Monaco
• Mongolian Nurses Association (Mongolia)
Asociación Guatemalteca de Enfermeras
Profesionales (Guatemala)
• National Association of Nurses and Midwives
Guyana Nurses Association (Guyana)
of Montenegro (Muntenegru)
Association Nationale des Infirmières
• Association Marocaine des Sciences Infirmières
Licenciées d’Haïti (Haiti)
et Techniques Sanitaires (Maroc)
Colegio de Profesionales de Enfermería
• Asociação Nacional dos Enfermeiros
de Honduras
de Mozambique (Mozambic)
College of Nursing Hong Kong
• Myanmar Nurses and Midwives Association (Myanmar)
Icelandic Nurses Association (Islanda)
• Namibian Nurses Association (Namibia)
Indian Nursing Council (India)
• Nursing Association of Nepal
Persatuan Parawat Nasional Indonezia
• NU’ 91 – Netherlands (Olanda)
Irish Nurses and Midwives Organisation
• New Zealand Nurses’ Organisation (Noua Zeelandă)
(Irlanda)
• Asociación de Enfermeras Nicaragüenses (Nicaragua)
Iranian Nursing Organization (Iran)
• National Association of Nigeria Nurses
National Association of Nurses in Israel
and Midwives (Nigeria)
National Council of Nursing Associations of Italy
• North Macedonian Nurses and Midwives
(Italia)
Association (Macedonia de Nord)
Nurses Association of Jamaica
• Norwegian Nurses Organisation (Norvegia)
Japanese Nursing Association (Japonia)
• Oman Nursing Association (Oman)
Jordan Nurses and Midwives Council (Iordania)
• Pakistan Nurses Federation (Pakistan)
National Nurses Association of Kenya
• Palestinian Nursing and Midwifery Association (Palestina)
Korean Nurses Association (Coreea)
• Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá
Kuwait Nursing Association (Kuweit)
• Asociación Paraguaya de Enfermeras (Paraguay)
Order of Nurses in Lebanon (Liban)
• Colegio de enfermeros del Perú
Lesotho Nurses Association (Lesotho)
• Philippine Nurses Association (Filipine)
Liberia Nurses Association (Liberia)
• Polish Nurses Association (Polonia)
Lithuanian Nurses Association (Lituania)
• Order of Nurses (Portugalia)
Association Nationale des Infirmiers
• Qatari Nursing Association (Qatar)
& Infirmières Luxembourgeois
• Romanian Nursing Association (România)
(Luxemburg)
• The Order of Nurses, Midwives and Medical
Nurses Association of Macau
Assistants in Romania
National Organisation of Nurses and Midwives
• Russian Nurses Association (Rusia)
of Malawi
• Rwanda Nurses and Midwives Association (Rwanda)
Malaysian Nurses Association (Malaezia)
• Samoa Registered Nurses Association, Inc
Malta Union of Midwives & Nurses (Malta)
(Samoa)
Mauritius Nursing Association (Mauritius)
Colegio Nacional de Enfermeras, A.C. (Mexic)

2021 ANNUAL REPORT

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Associaçäo Nacional dos Enfermeiros
y parteiros de São Tomé e Príncipe
(Sao Tome și Principe)
Saudi Nurses Association (Arabia Saudită)
Association Nationale des Infirmiers
et Infirmières d’Etat du Sénégal
Association of Health Workers of Serbia
Nurses Association of the Republic
of Seychelles
Sierra Leone Nurses Association (Sierra Leone)
Singapore Nurses’ Association (Singapore)
Nurses and Midwives Association of Slovenia
Solomon Islands Nurses Association (Insulele
Solomon)
Somaliland Nursing and Midwifery Association
(Somaliland)
Democratic Nursing Organization of South Africa
(Africa de Sud)
South Sudan Nurses and Midwives Association
(Sudanul de Sud)
Consejo General de Enfermería de España
(Spania)
Sri Lanka Nurses Association
St. Lucia Nurses Association (Sfânta Lucia)
St. Vincent & The Grenadines Nurses
Association (Sfântul Vincențiu și
Grenadinele)
Suriname Nurses Association (Surinam)
Joint Virtual Swedish Nurse Organisation
for International Work (Suedia)
Association Suisse des Infirmières/Infirmiers
(Elveția)
Taiwan Nurses Association
Tanzania National Nurses’ Association
Nurses Association of Thailand (Thailanda)
Association nationale des infirmiers/ères
du Togo
Tonga Nurses Association
Trinidad & Tobago Registered Nurses
Association
Turkish Nurses Association (Turcia)
Uganda Nurses & Midwives Union
Emirates Nursing Association (Emiratele Arabe
Unite)
Queen’s Nursing Institute (Marea Britanie)
American Nurses Association (SUA)
Colegio de Enfermeras del Uruguay
Zambia Union of Nurses Organization
Zimbabwe Nurses Association

AFILIAȚI DE SPECIALITATE ICN
•
•
•
•
•
•
•
•

Consiliul international al asistenților medicali de neonatologie
Federația Internațională a asistenților medicali anesteziști
Federația Internațională a asistenților
medicali perioperatori
Societatea internațională asistenților medicali privind
dependențele
Societatea internațională a asistenților medicali în domeniul
îngrijirii cancerului
NANDA International
Sigma Theta Tau International
Federația Mondială a asistenților medicali de terapie intensivă

SECRETARIAT ICN
La sediul ICN din Geneva lucrează un personal nu
foarte numeros, dar dedicat, sub conducerea dlui
Howard Catton, Directorul Executiv al ICN. În plus,
ICN are mai mulți membri ai personalului care
lucrează în afara Secretariatului de la Geneva.
În 2021, ICN a numit-o asistentă șefă inaugurală, pe
Dr Michelle Acorn, pentru a conduce dezvoltarea
activităților ICN privind politicile de asistență medicală
și sănătate, precum și dezvoltarea strategică și
realizarea proiectelor și a programelor ICN.

130+
NUMĂRUL DE ANN-uri MEMBRE ICN
ÎN ANUL 2021
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CONSILIUL REPREZENTANȚILOR
NAȚIONALI (CNR)

CONSILIU EXECUTIV &
PREȘEDINTE

COMITETE ALE CONSILIULUI EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

FINANȚE ȘI OPERAȚIUNI

Finanțe și
administrare

10

Guvernanță

NURSING

Memmbri

Prpgrame
(PMO)
Proiecte
Leadershi
p

COMUNICARE ȘI EVENIMENTE

Practic
i
politice

Comunicare
internă și
externă
Publicații
Sponsorizări

Evenimente
Congres

CONSILIUL
DE
CONDUCERE AL ICN 20172021 & 2021-2025

Lisa Little (Asociația canadiană a asistenților
medicali)
Brigita Skela Savic (Asociația asistenților
medicali și moașelor din Slovenia)
Wu Ying (Asociația chineză a asistenților medicali)

ICN este condus de un Consiliu de Conducere, ales
prin vot. Consiliul servește drept agent al Consiliului
reprezentanților asociațiilor naționale de nursing
(CNR) și pune în aplicare politici, în conformitate
cu cadrul stabilit de CNR. Mandatul pesntru 2017-2021
al Consiliului de Conducere, s-a încheiat în 2021, când
au avut loc alegerile. Noul Președinte și noul Consiliu
pentru 2021-2025, au preluat responsabilitățile, la
data de 4 noiembrie 2021.

2017-2021
CONDUCERE
Annette Kennedy (Organizația asistenților medicali și
moașelor din Irlanda) Președinte
Pamela Cipriano (Asociația asistenților medicali
americani) Prim-vicepreședinte
Thembeka Gwagwa (DENOSA, Africa de Sud)
Vicepreședinte secund
Sung Rae Shin (Asociația asistenților
medicali
din
Coreea)
Al
treilea
vicepreședinte

MEMBRI
Fatima Al Rifai (Asociația asistenților medicali
din Emiratele Arabe)
Karen Bjøro (Organizația asistenților medicali
din Norvegia)
Erika Caballero (Colegiul asistenților medicali
din Chile)
Lian-Hua Huang (Asociația asistenților medicali
din Taiwan)
Maria Eulália Juvé (Consiliul general al asistenților
medicali din Spania)
Roswitha Koch (Asociația elvețiană a asistenților
medicali)
Ioannis Leontiou (Asociația asistenților medicali și
moașelor din Cipru)
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2021-2025
CONDUCERE
Pamela
Cipriano
(Asociația asistenților
medicali americani) Președinte
Lisa
Little
(Asociația
asistenților
medicali canadieni) Prim-vicepreședinte
Karen Bjøro (Organizația asistenților medicali
norvegieni) Vicepreședinte secund
Lian-Hua Huang (Asociația asistenților
medicali
din
Taiwan)
Al
treilea
vicepreședinte

MEMBRI
Fatima Al Rifai (Asociația asistenților medicali
din Emiratele Arabe)
Nora Eloisa Barahona De Peňate (Asociația
națională a asistenților medicali din El
Salvador)
Nanthaphan
Chinlumprasert
(Asociația
asistenților medicali din Thailanda)
José Luis Cobos Serrano (Consiliul General al
asistenților medicali din Spania)
Andre
Gitembagara
(Sindicatul
asistenților
medicali și moașelor din Rwanda)
Yves Mengal (Federația națională a
asistenților medicali din Belgia)
Megumi Teshima (Asociația de nursing din
Japonia)
Alisi Talatoka Vudiniabola (Asociația de nursing
din Fiji)

12
CIFRA MEMBRILOR CONSILIULUI DE
CONDUCERE ICN
2021-2025
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MISIUNEA, DOMENIILE DE
ACTIVITATE ȘI PLANUL
STRATEGIC AL ICN

CONSILIUL REPREZENTANȚILOR
ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE DE
NURSING (CNR)

Misiunea ICN este de a reprezenta și a promova
profesia de asistent medical la nivel global, de a
promova bunăstarea asistenților medicali și de a
susține sănătatea în toate politicile. Consiliul are
trei domenii de activitate: bunăstare socio-economică,
reglementare și practică profesională.

CNR este organul de conducere al ICN și stabilește
politici la nivel macro, inclusiv admiterea membrilor,
alegerile Consiliului Director, amendamente la
constituție și stabilirea cotizațiilor. CNR a fost
organizat virtual, pentru prima dată, în octombrie
2021, cu reprezentanți din 113 dintre asociațiile
naționale de nursing membre ICN. Reuniunea a inclus
alegerea unui nou președinte ICN și a unui nou
Consiliu, pentru mandatul 2021-2025.

Planul strategic ICN 2019-2023 are patru obiective,
în cadrul cărora ne vom prezenta activitatea:
1.
2.
3.
4.

Impact global
Abilitarea membrilor
Leadership strategic
Creștere inovatoare
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OBIECTIV ICN 1: IMPACT GLOBAL
SCOPUL NOSTRU ESTE DE A INFORMA ȘI A INFLUENȚA
ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA POLITICILOR DE SĂNĂTATE,
SOCIALE, EDUCAȚIONALE ȘI ECONOMICE, LA NIVEL GLOBAL ȘI
REGIONAL, PENTRU PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII PENTRU TOȚI.

POLITICA GLOBALĂ DE SĂNĂTATE
ANUL INTERNAȚIONAL AL
LUCRĂTORULUI DIN DOMENIUL
SĂNĂTĂȚII ȘI AL ÎNGRIJIRILOR
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a desemnat
anul 2021 ca fiind Anul Internațional al lucrătorilor
din domeniul sănătății și îngrijirilor, cu tema Protect.
Invest.
Together.
(Protejăm.Investim.Împreună)
Aceasta subliniază nevoia urgentă de investiții în
lucrătorii din domeniul sănătății pentru dividend
commune în ceea ce privește sănătatea, locurile de
muncă, oportunitățile economice și echitatea.
ICN, prin intermediul Alianței Mondiale a profesiilor
din domeniul sănătății (WHPA), a reprezentat
profesioniștii din domeniul sănătății în cadrul
Comitetului Director al OMS, pentru Anul lucrătorului
din domeniul sănătății și al îngrijirilor, prezidat de
către Directorul General al OMS, Dr Tedros.
Comitetul a fost responsabil de conducerea lucrărilor
pentru acest an și, în special, de a face presiuni
pentru a
se acorda prioritate lucrătorilor din
domeniul sănătății și îngrijirilor, în ceea ce privește
vaccinul COVID-19, în primele 100 de zile ale anului
2021 și mobilizarea angajamentelor din partea
statelor
membre,
a
instituțiilor
financiare
internaționale,
a
partenerilor
bilaterali
și
filantropici, pentru a proteja și a investi în lucrătorii
din domeniul sănătății și al îngrijirilor, pentru
accelerarea atingerii ODD și a recuperării post
COVID-19.
ICN a lucrat pe tot parcursul anului pentru a celebra
lucrătorii din domeniul sănătății și al îngrijirilor și
pentru a susține protejarea și investițiile în forța de
muncă din domeniul sănătății. Într-un material video,
din ianuarie 2021, cu coelgii de la WHPA, Președinta
ICN, dna Annette Kennedy, a atras atenția asupra
numărului inacceptabil de infecții și decese în rândul
lucrătorilor din domeniul sănătății, din cauza COVID-

19. În luna iulie, Directorul Executiv the ICN, Howard
Catton, a participat la un eveniment virtual organizat
de Departamentul pentru forța de muncă din cadrul
OMS, ca parte a seriei de webinare în trei părți. De
asemenea, campania a fost evidențiată în cadrul
Congresului ICN, într-o sesiune principală cu aceeași
denumire. Mai multe despre activitatea ICN de a proteja
asistenții medicali și alți lucrători din domeniul sănătății
pot fi găsite în acest raport, precum și în raportul nostru
special referitor la activitea ICN privind COVID-19 în
2021.

ORGANIZAȚIA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII
ICN a fost în relații oficiale cu OMS încă de la
înființarea sa, în 1948, și continuă să colaboreze cu
aceasta, în ceea ce privește elaborarea de ghiduri
oficiale, elaborarea polticilor, grupuri consultative și
alte activități. ICN are o relație deosebit de strânsă
și puternică cu Directorul General al OMS Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, care recunoaște public
importanța profesiei de asistent medical și este
implicat în consolidarea profesiei, și cu Elizabeth Iro,
CNO al OMS. În 2021, ICN a constinuat să își consolideze
legăturile cu OMS, cele două organizații lucrând
împreună pentru a susține și a proteja forța de muncă
a asistenților medicali, care luptă în prima linie a
pandemiei COVID-19.
Reprezentanții OMS, inclusiv Dr Tedros au participat
activ la Congresul ICN din luna noiembrie, inclusiv la
o sesiune plenară privind problemele globale în
materie de sănătate și contribuția asistenților
medicali la agenda globală de sănătate, sesiuni
prinicpale privind Anul Internațional al lucrătorilor în
domeniul sănătății și al îngrijirilor, rolul asistenților
medicali în eliminarea daunelor evitabile în îngrijiri,
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și Direcțiile strategice globale pentru profesia de
asistent medical și moașă, precum și în cadrul
simpozioanelor
privind
stigmatizarea
și
discriminarea legate de HIV în unitățile de
îngrijire, rolul asistenților medicali în promovarea
vaccinării COVID-19 și activitatea OMS privind apa,
salubritatea și igiena.
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Dr Tedros i-a înmânat președintei ICN, Annette
Kennedy, prestigiosul premiu Director General’s Health
Leaders Award for Outstanding Leadership in Global
Health, în semn de recunoaștere a contribuției sale
pe tot parcursul vieții la profesia de asistent
medical.

DIRECȚII STRATEGICE PENTRU PROFESIA
DE ASISTENT MEDICAL ȘI MOAȘĂ
ICN a participat activ la dezvoltarea noilor WHO
Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery 2021-2025 (SDNM) lansate în luna mai 2021. În
luna ianuarie, ICN a găzduit două webinare cu OMS,
pentru a discuta despre SDNM. Aproximativ 400 de
asistenți medicali leaderi, din peste 80 de țări, și-au
împărtășit viziunile privind acțiunile pe care
consideră că este important să fie incluse în noile
SDNM, în cadrul celor patru domenii politice extinse:
locuri de muncă, educație inițială, leadership și
practică. De asemenea, mai mulți membri ai
Consiliului de Conducere al ICN au făcut intervenții în
numele regiunii pe care o reprezintă. Informațiile
obținute în cadrul webinarelor au fost folosite de
către OMS, pentru a contribui la elaborarea strategiei
globale de asistență medicală în anii ce vor urma.
În mai, noile SDNM au fost adoptate în cadrul celei
de-a 74 a Adunare Mondială a Sănătății. Au fost
abordate multe dintre aspectele pentru care ICN a
făcut campanie în ultimele 18 luni, printre care
deficitul global continuu, de cel puțin 6 milioane de
asistenți medicali, necesitatea investițiilor în locurile
de muncă, educație, leadershipul și practica
asistenților medicali, siguranța asistenților medicali
în fața pandemiei și importanța vitală a stabilirii
funcțiilor de asistent șef la nivel guvernamental în
fiecare dintre statele membre ale OMS. ICN a
solicitat națiunilor să pună în aplicare recomandările
sale, cât mai curând posibil.

recomandărilor din cadrul raportului, care se axează
pe modalitatea de investiții în educația și
reglementarea profesiei de asistent medical, date și
analize și piața muncii din domeniul asistenței
medicale. Potențiala putere a cooperării dintre
leaderii QUAD – care include asistentul șef de la nivel
guvernamental, președintele NNA, un asistent
medical universitar de top și o organizație de
reglementare a profesiei de asistent medical- pentru
a face schimbări reale și pentru a infleunța politica
din domeniul asistenței medicale și sănătății la cel
mai înalt nivel este promițătoare. and influence
nursing and healthcare policy at the very highest
level is promising.
În cadrul Congresului ICN a avut loc o sesiune
principală privind SDNM, condusă de Dr Jim Campbell,
Director al Departamentului pentru forța de muncă din
domeniul sănătății din cadrul OMS și de Dr Carey
McCarthy, Responsabil ethnic pentru profesia de
asistent medical și moașă în cadrul OMS.
Resursele ICN pentru leadership, locuri de muncă,
furnizarea serviciilor și educație au fost puse la
dispoziție pe site-ul WHO Nursing and Midwifery
Global Commu-nity of Practice, o rețea pentru
asistenții medicali și moașele din întreaga lume,
care se reunesc pentru a împărtăși inițaitve și
experiențe și pentru a învăța de la experți din
diferite domenii care au impact asupra agendei
globale de sănătate.

“Această strategie globală nu a fost niciodată
mai importantă, și trebuie să o punem în aplicare
și să ducem acțiunile mai departe. Dacă
guvernele și toate părțile interesate nu
acționează acum, situația actuală, cu asistenții
medicali suprasolicitați, prost plătiți și
subapreciați va continua, cu potențiale
consecințe dezastruoase pentru noi toți.”
ANNETTE KENNEDY,
PREȘEDINTE ICN, 20172021

În iulie, ICN a găzduit un webinar referitor la modul
în care SDNM vor afecta educația asistenților
medicali și aspectele legate de forța de muncă din
Africa de est, central și de sud (ECSA). Webinarul a
avut ca scop aleryarea asistenților medicali în cee
ace privește raportul ECSA Education and Labor
Markets for Nurses, semnat în comun de către ICN,
Banca Mondială, ECSA College of Nursing și Jhpiego,
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precum și relevanța sa pentru SDNM. Cooperarea și
colaborarea dintre asistenții medicali din diferite țări
și regiuni africane au fost evidențiate drept
componente cheie a unei implementări de succes a
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COMITETUL EXECUTIV OMS ȘI ADUNAREA
MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII
Reuniunea anuală a Comitetului Executiv OMS (EB)
are loc în luna ianuarie, când statele membre convin
asupra ordinii de zi pentru Adunarea Mondială a
Sănătății (WHA) și a rezoluțiilor ce urmează a fi luate
în considerare. La WHA, organul decizional al OMS,
participă miniștri ai sănătății și înalți funcționari din
domeniul sănătății din 194 de state membre OMS,
precum și reprezentanți ai societății civile și alte
părți interesate. Aceasta se axează pe o ordine de zi
specifică, pregătită de către EB. În cadrul acestor
reuniuni importante. ICN reprezintă vocea profesiei
de asistent medical.
Cea de-a 148 a ediție a OMS EB a avut loc în perioada
18-26 ianaurie 2021. ICN a făcut declarații cu privire la:
speciaAcțiunea globală privind siguranța pacientului
(Global action on patient safety); Agenda de
imunizare 2030; Răspunsul la COVID-19 ; și Pregătirea
și răspunsul la pandemia COVID-19 în domeniul
sănătății mintale.
A 74 a WHA a avut loc în mediul virtual, în perioada
24-31 mai 2021 cu tema Ending this pandemic,
preventing the next: building together a healthier,
safer and fairer world (Să punem capăt acestei
pandemii și să o prevenim pe următoarea: să creăm
împreună o lume mai sănătoasă și mai echitabilă).
ICN a avut o delegație virtuală de peste 50 de
asistenți medicali leadeir, din peste 45 de țări, care
a inclus președinți ai ANN-urilor membre, absolvenți
ai Global Nursing Leadership Institute, și CNOs. De
asemenea, ICN a avut și o delegație de studenți
formată din membrii ai grupului de coordonare a
studenților ICN.
ICN a făcut declarații în cadrul WHA privind Agenda
de imunizare- 2030; Forța de muncă din domeniul
sănătății; Răspunsul la COVID-19; și Factorii sociali
determinanți ai sănătății. Adunarea a adoptat noile
SDNM și a discutat detaliat despre strategia OMS
privind resursele umane și activitatea sa privind
COVID-19.

În discursul său de deschidere, Dr Tedros a
raportat o cifră estimativă de 115000 de decese în
rândul lucrătorilor din domeniul sănătății și îngrijirii,
din cauza COVID-19. Grupul independent pentru
pregătirea pentru pandemii și răspunsul la acestea
(IPPPR) și-a prezentat principalul raport, Covid-19:
Make it the Last Pandemic. ICN a Salutat raportul și
constatările sale care au arătat că sunt necesare acțiuni
concrete și angajamente financiare ambițioase pentru
a contribui la protejarea sistemelor noastre de
sănătate nefinanțate și afectate de COVID.
Un raport complet privind intervențiile ICN în cadrul
reuniunii Comitetului Executiv al OMS și a 73 a
Adunare Mondială a Sănătății, pot fi găsite aici. Aici
puteți găsi un rezumat video al Adunării, iar aici raportul
complet
De asemenea, ICN a făcut o declarație în cadrul
celei de-a doua sesiuni speciale WHA, 29 noiembrie –
1 decembrie, privind luarea în considerare a
beneficiilor dezvoltării unei convenții OMS, a unui
acord sau alt instrument international privind
pregătirea pentru pandemii și răspunsul la acestea,
în vederea stabilirii unui process interguvernamanetal
de elaborare și negociere a unei astfel de convenții,
acord sau alt instrument international privind
pregătirea pentru pandemii și răspunsul la acestea,
luând în considerare raportul Grupului de lucru
privind Consolidarea pregătirii și răspunsului OMS la
urgențele de sănătate.

115000
CIFRA LUCRĂTORILOR DIN DOMENIUL
SĂNĂTĂȚII ȘI AL ÎNGRIJIRILOR CARE AU
DECEDAT DIN CAUZA COVID-19, PÂNĂ ÎN MAI
2021
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NAȚIUNILE UNITE
‘Avem obligația morală de a-i proteja pe toți
lucrătorii din domeniul sănătății și al îngrijirilor,
de a le asigura drepturile și de a le oferi muncă
decentă, într-un mediu sigur și favorabil.
Aceasta include și accesul la vaccinuri. Pe măsură
ce ne redresăm și reconstruim, investițiile în
pregătirea și răspunsul la situații de urgență,
trebuie să acorde prioritate educației și angajării
lucrătorilor din domeniul sănătății și al îngrijirilor,
inclusive a asistenților medicali.”
DR TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS,
DIRECTOR GENERAL, OMS

În luna iunie, ICN a solicitat Națiunilor Unite să
elaboreze o Declarație privind pregătirea pentru
pandemii și să înființeze un Consiliu privind
amenințările globale la adresa sănătății, pentru a
supraveghea răspunsul global la urgențele
internaționale în materie de sănătate. Într-o
scrisoare adresată Secretarului General al
Națiunilor Unite, António Guterres, în care a
aprobat concluziile Grupului Independent pentru
pregătirea pentru pandemii și răspunsul la acestea,
ICN a solicitat Dlui Guterres să conducă un răspuns
global care va asigura că lucrătorii din domeniul
sănătății și al îngrijirilor nu vor mai fi niciodată
obligați să facă sacrificii similare.

REUNIUNI ALE COMITETULUI REGIONAL OMS
ICN a participat la cea de-a 71 a sesiune a
Comitetului Regional OMS pentru Europa (13-25
septembrie), făcând intervenții în ceea ce privește
Răspunsul la pandemia COVID-19 : Lecții învățate
până acum de la Regiunea Europeană a OMS,
Reinventarea îngrijirilor primare în era post COVID19 și Agenda europeană privind imunizarea 2030:
Crearea unei sănătăți mai bune pentru ziua de
mâine ; la cea de-a 73 a sesiune a Comitetului
Regional al OMS pentru Americi (22 septembrie),
făcând o declarație privind Strategia pentru
construirea unor sisteme de sănătate reziliente și
redresarea post-COVID-19 pentru sprijinirea și
protejarea câștigurilor în materie de sănătate publică
;la cea de-a 68 a sesiune a Comitetului Regional al
OMS pentru Mediterana de Est (11 octombrie), făcând
o intervenție pe tema Accelerării pregătirii și
răspunsului la situații de urgență în materie de
sănătate – un plan de acțiune; și la cea de-a 72a
Sesiune a Comitetului Regional pentru Pacificul de
Vest (25-29 octombrie), cu o declarație privind
COVID-19.
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Confirmarea faptului că cel puțin 115000 de
lucrători din domeniul sănătății au decedat din
“The confirmation
thatlaat least
115,000pandemiei,
healthcare
cauza
COVID-19, de
instalarea
înseamnă peste 200 de decese pe zi. Acesta este
echivalentul unui dezastru aerian zilnic, desi
nimeni nu caută date detaliate, cutia neagră care
ne-ar ajuta să înțelegem cauzele, să luăm măsuri
pentru protejarea lucrătorilor din domeniul
sănătății și să prevenim alte decese. Dacă acest
lucru s-ar fi întâmplat în orice alt sector al
economiilor noastre, ar fi existat un răspuns de
urgență, o anchetă oficială și angajamente de a
pune pe primul loc siguranța oamenilor.”
HOWARD CATTON, DIRECTOR
EXECUTIV
ICN
În luna noiembrie, la Glasgow,
ICN
a luat parte la o
reuniune în cadrul Conferinței ONU COP26 privind
schimbările climatice, vorbind alături de colegii de la
OMS și de la Alianța globală pentru climă si sănătate
(vezi pagina 22).
Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru drepturile
omului, Dr Michelle Bachelet, a fost speaker plenar în
cadrul Congresului ICN din luna noiembrie, precum și
fostul Secretar General al ONU, dl Ban Ki-moon (vezi
pagina 37 pentru mai multe informații referitoare la
Congresul ICN).
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ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ A MUNCII
La data de 27 aprilie, ICN și Organizația Internațională
a Muncii (OIM) au găzduit un webinar intitulat Efectul
COVID-19: Deficitul global de asistenți medicali și
lucrători în domeniul sănătății și schimbarea
modelelor de angajare, ca rezultat al pandemiei.
Această discuție importantă a prezentat și a
explorat conceptul ICN de fonduri HERO (Health
Education and Retraining Opportunity) care au ca
scop creșterea capacității sectorului educațional și
sprijinirea persoanelor care și-au pierdut locurile
de muncă, pentru a face tranziția la forța de
muncă din domeniul sănătății. A fost discutată
Convenția OIM privind personalul de asistență
medicală (C149) care stabilește condițiile privind
educația, angajarea și condițiile de muncă pentru
atragerea și retenția asistenților medicali.
Dl Guy Ryder, Director General al OIM, a luat
cuvântul în cadrul Congresului ICN din luna
noiembrie, declarând că investițiile în profesia de
asistent medical au fost importante, dar trebuiau să
“meargă mână în mână cu măsurile de combatere a
unei game mai largi de deficite în materie de muncă
decentă.”

“Crearea rezilienței în cadrul sistemelor noastre de
sănătate înseamnă investiții în formarea, salariile
și condițiile de muncă ale lucrătorilor din domeniul
sănătății și al îngrijirilor. Înseamnă respectarea
drepturilor lor fundamentale la locul de muncă.
OIM se mândrește să fie alături de
dumneavoastră, să consolideze și să sprijine
dreptul asistenților medicali la muncă decentă.”
GUY RYDER, DIRECTOR-GENERAL, ILO

ALIANȚA MONDIALĂ A PROFESIILOR
DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Alianța Mondială a profesiilor din domeniul
sănătății (WHPA) este o alianță unică între ICN,
Federația Farmaceutică Internațională, Federația
Mondială de Fizioterapie, Federația Dentară Mondială
și Asociația Medicală Mondială. WHPA abordează
problemele de sănătate globală, străduindu-se să
contribuie la furnizarea de îngrijiri de calitate și
eficiente din punct de vedere al costurilor.
Împreună, partenerii WHPA includ peste 600 de
organizații naționale membre, făcând din WHPA
punctul-cheie de acces global la profesioniști din
domeniul sănătății din cadrul a cinci discipline.
WHPA a reprezentat profesioniștii din domeniul
sănătății în cadrul Comitetului director al OMS
pentru Anul lucrătorilor în domeniul sănătății și
îngrijirilor (vezi pagina 13). În luna martie, WHPA a
solicitat accelerarea în ceea ce privește echitatea
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vaccinală pentru toți lucrătorii din prima linie și a
invitat profesioniștii din domeniul sănătății să
semneze Declarația OMS privind echitatea vaccinală.
2021 ANNUAL REPORT

În luna mai, Directorul Executiv al ICN, dl Howard
Catton, a participat la webinarul WHPA intitulat:
COVID-19: o boală profesională? ca parte a campaniei
Stand up for Positive Practice Environments .
(Apărarea mediilor pozitive de practică). În cadrul
webinarului s-a discutat despre importanța mediilor
de practică pozitivă pentru protejarea sănătății și
bunăstării lucrătorilor din domeniul sănătății și
pentru a contribui la evitarea deficitului preconizat.
S-a axat pe necesitatea de a asigura că profesioniștii
din domeniul sănătății sunt sprijiniți în mod
corespunzător, prin recunoașterea COVID-19 ca boală
profesională, care poate duce la raportarea de
decese și infecții, o evaluare mai bună a riscului,
stabilirea standardelor și a compensațiilor pentru cei
care își pierd viața sau sunt afectați de COVID-19.
În luna iunie, Howard Catton a reprezentat ICN la
masa rotundă, Unirea forțelor pentru îmbunătățirea
accesului la vaccinuri și a ratelor de acoperire, cu
reprezentanți ai WHPA. Evenimentul s-a axat pe
colaborrea interprofesională și interinstituțională în
domeniul vaccinării cu alte profesii din domeniul
sănătății, instituții de sănătate publică, agenții
externe și organizații care reprezintă pacienții,
pentru a prezenta crearea, dezvoltarea și impactul
acțiunilor globale de advocacy și al campaniilor
pentru îmbunătățirea ratei de vaccinare.
În urma publicării raportului de către IPPPR (vezi
pagina 15), WHPA și-a anunțat sprijinul față de
constatări și de acțiuni concrete; a solicitat factorilor
de decizie politică, autorităților de reglementare,
organizațiilor profesionale, unităților sanitare și
comunităților să lupte pentru medii de practică
pozitive și a solicitat tuturor țărilor să clasifice și să
trateze COVID-19 ca boală profesională.
În luna decembrie, WHPA a lansat o nouă inițiativă
interesantă, Voci de pe teren . Această serie de
interviuri reunește exemple reale de la profesioniștii din
domeniul sănătății, de pe teren și promovează
profesioniștii din domeniul sănătății, astfel încât
activitatea lor să fie recunoscută și sprjinită.

180000
CIFRA LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI AL
ÎNGRIJIRILOR
CARE AU MURIT DIN CAUZA COVID-19 PÂNĂ ÎN
OCTOMBRIE 2021
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G7 ȘI G20
Grupul celor șapte (G7) și Grupul celor douăzeci (G20)
sunt cluburi de guvernanță informale care organizează
anual reuniuni la nivel înalt ale șefilor de stat pentru a
discuta probleme de importanță globală. În urma
anunțului OMS din luna mai, referitor la decesul a
115000 de lucrători din domeniul sănătății și al
îngrijirilor, din cauza COVID-19, ICN a scris leaderilor
G7 înainte de al 47 lea Summit, 11-13 iunie, pentru
a plasa asistenții medicali în centrul noului tratat
privind pandemia. ICN a declarat că cifra tragică de
decese în rândul lucrătorilor din domeniul sănătății a
necesitat acțiuni rapide și dramatice din partea
leaderilor G7.
În octombrie, ICN a solicitat G20, care s-a reunit la
Roma în perioada 30-31 octombrie, să ia, în sfârșit,
măsuri ferme pentru protejarea personalului esențial
de asistență medical și îngrijire, împotriva ravagiilor
pandemiei COVID-19. Apelul a fost lansat în urma unei
actualizări a OMS cu privire la numărul de decese în
rândul lucrătorilor în domeniul sănătății, din cauza
COVID-19, ce s-a ridicat la 180000. ICN a considerat-o ca
fiind o estimare prudentă. Având în vedere că, în
multe părți ale lumii, asistenții medicali continuă să
fie nevoiți să lucreze nevaccinați și fără echipament
de protecție individual adecvat, ICN a solicitat
acțiuni coordonate pentru protejarea asistenților
medicali.

GRUPURI NURSING NOW
Lansată în 2018, Nursing Now – o campanie globală
pentru creșterea statutului și a profilului profesiei
de asistent medical, s-a încheiat în iunie 2021. ICN
duce mai departe moștenirea acestei campanii prin
intermediul grupurilor Nursing Now. Nursing Now
continuă să existe sub forma Nursing Now Challenge,
un program al Trustului Burdett pentru asistență
medicală, ce are ca scop crearea oportunităților de
dezvoltare a leadershipului pentru 100000 de
asistenți medicali și moașe din peste 150 de țări,
până la finalul lui 2022.
În luna februarie, ICN a organizat două webinare
pentru a discuta despre viitoarele planuri cu
Grupurile Nursing Now din întreaga lume, pornind de
la impulsul și munca asiduă depusă de grupuri, ca
parte a campaniei Nursing Now. De asemenea, ICN a
luat parte la o serie de webinare Nursing Now pe tot
parcursul anului. Acestea au inclus teme precum
Influență și advocacy: influențarea viitorului
profesiei de asistent medical,
pentru lansarea
campaniei Nursing Now #NursesTogether; Egalitatea de
gen, muncă decentă și profesia de asistent medical,
care a analizat de ce sunt esențiale pentru

promovarea leadershipului asistenților medicali și
pentru realizrea Acoperiirii universale cu servicii
medicale;
Asistenții
medicali
în
mișcare:
importanța migrației asistenților medicali, care a
explorat tendințele globale în ceea ce privește
migrația asistenților medicali și a analizat
experiența asistenților medicali care migrează și
modul în care aceast lucru le afectează capacitatea
de a practica la nivelul maxim al cunoștințelor și
competențelor, precum și Profesia de asistent
medical și moașă în criză.
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La data de 24 mai, Nursing Now, ICN și OMS au organizat un eveniment Global Footprints pentru a marca încheierea
campaniei de trei ani. Începând în Pacificul de Vest, evenimentul a călătorit în întreaga lume, pentru o serie de șase
sesiuni regionale conduse de grupurile Nursing Now și programele Nightingale Challenge, în cadrul cărora s-a reflectat asupra
experiențelor și lecțiilor învățate în timpul campaniei Nursing Now.
În luna iunie, Președinta ICN, dna Annette Kennedy, a condus o discuție despre leadershipul global al ICN, vocea globală a
profesiei de asistent medical, în cadrul Nightingale Challenge, pentru Grupul de spitale RCSI din Irlanda,; iar dl Howard
Catton a făcut o intervenție în cadrul evenimentului intitulat Nurses at the forefront of change - Challenging the status quo
(Asistenții medicali din prima linie- Sfidarea status quo-ului), co-organizat de World Innovation Summit for Health Qatar,
Nursing Now Challenge și BMJ, cu ocazia lansării rapoartelor – Nursing’s pivotal role in global cli- mate action (Rolul
esențial al profesiei de asistent medical în acțiunile climatice globale), How the nursing profession should adapt for a digital
future (Cum ar trebui să se adapteze profesia de asistent medical pentru viitorul digital și Nurses for health equity
(Asistenți medicali pentru echitate în materie de sănătate). Asistentul șef al ICN, dna Michelle Acorn, s-a alăturat
evenimentului Nursing Now Antioquia (Columbia) din luna noiembrie, vorbind în direct despre leadership în profesia de
asistent medical.
În luna decembrie, ICN a efectuat un scurt sondaj în rândul grupurilor Nursing Now, privind cele mai presante priorități
politice și ce se întâmplă în țările acestora, referitor la SDNM ale OMS. ICN continuă să valorifice contribuția grupurilor
Nursing Now în întreaga lume.
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PROBLEME GLOBALE DE SĂNĂTATE
COVID-19
Activitatea ICN în ceea ce privește pandemia COVID-19 a fost atât de extinsă, că nu poate fi inclusă în acest raport. Un
raport separat poate fi găsit aici. Această secțiune va evidenția doar principalele publicații referitoare la COVID, produse
de ICN.
La începutul anului 2021, ICN a lansat un nou raport referitor la trauma în masă în rândul asistenților medicali, cauzată de
pandemia COVID-19. Acesta a detaliat rezultatele sondajului ICN efectuat în rândul ANN-urilor și a inclus date
privind infecțiile și decesele, stresul și burnout-ul și a avertizat cu privire la un exod masiv din profesie.
Rezultatele sondajului au arătat că personalul suprasolicitat se confrunta cu suferințe psihologice din ce în ce mai mari
în fața volumelor de muncă din ce în ce mai mari, a abuzului continuu și a protestelor susținute de antivacciniști. ICN a
avertizat că pandemia riscă să afecteze profesia de asistent medical pentru generațiile ce vor urma, dacă guvernele nu
iau măsuri acum, pentru abordarea efectului COVID-19. De asemenea, ICN a publicat două fișe informative: una cu
privire la efectele infecțiilor și deceselor COVID-19 în rândul asistenților medicali și a altor lucrători din domeniul
sănătății, și al doilea despre Stres și burnout în profesia de asistent medical.
În martie 2021 – la un an de când OMS a declarat COVID-19 o pandemie globală – ICN a lansat o publicație online
despre activitatea sa privind COVID, în 2020. Furnizând un jurnal lunar al acestui an, raportul a expus inegalitățile de
gen și lipsa investițiilor în asistenții medicali, în această perioadă critică. Raportul 2021 privind activitatea ICN legată de
COVID, poate fi găsit aici. De asemenea, ICN a publicat un raport și o fișă informativă privind deficitul global de asistenți
medicali și retenția acestora, care a arătat că 90% dintre ANN-uri erau într-o anumită măsură sau extrem de îngrijorate
că
volumele
mari
de
muncă
și
resursele
insuficinete,
burnoutul
și
stresul legate de răspunsul la pandemie, au rezultat în
creșterea numărului de asistenți medicali care părăsesc
profesia. Din cauza deficitului existent de asistenți
medicali, a îmbătrânirii forței de muncă și a efectului
COVID în creștere, ICN a estimat c ă v a f i n e v o i e
d e până la 13 milioane de asistenți medicali pentru
a acoperi deficitul, în viitor. În luna aprilie au fost
publicate un alt raport și o fișă informativă privind
educația asistenților medicali și forța de muncă
emergentă în pandemia COVID-19.

BOLILE NETRANSMISIBILE

Pentru mai multe informații privind activitatea ICN
referitoare la pandemia COVID-19, consultați secțiunea
referitoare la Echitatea Vaccinurilor (vezi pagina 28).

Pe parcursul anului 2021, ICN a participat la mai multe
reuniuni internaționale la nivel înalt, pe tema NCDs,
inclusiv Masa rotunda strategică OMS, Building a NCDsready workforce (Crearea unei forte de muncă
pregătită pentru bolile netransmisibile), care a avut
ca scop explorarea domeniilor-cheie de creare a
capacității bazate pe competențe, pentru
consolidarea serviciilor integrate privind NCD; la al
6 lea summit global al World Heart Federation, pe
tema sănătății circulatorii Time to Act on Obesity (E
momentul să acționăm asupra problemei obezității),
în cadrul căruia ICN a abordat problema consolidării
forței de muncă pentru a lupta împotriva legăturii
dintre bolile cardiovasculare și obezitate; la cea de-a 9a
conferință a părților la Convenția cadru a OMS privind
controlul tutunului, în cadrul căreia ICN a oferit o
declarație video pe tema progresului global în
implementarea Cadrului. În cadrul Congresului ICN
a avut loc o sesiune principală care a analizat rolul
profesiei de asistent medical în abordarea
problemelor majore de sănătate și sociale, inclusiv a
bolilor
netransmisibile.

“Tensiunea la care sunt supuși asistenții medicali
este inacceptabilă și nu este de mirare că atât de
mulți dintre ei simt această presiune și se
hotărăsc că nu mai pot continua să își facă
meseria pe care o iubesc. Atunci când asistenții
medicali dedicați și cu experiență renunță la
profesie, este un semn clar că ceva este
deosebit de greșit. Nu ne putem aștepta ca
asistenții medicali să continue dacă sunt
suorasolicitați și subapreciați. Asistenții noștri
medicali si-au depășit cu mult atribuțiile în
ultimul an: acum guvernele trebuie să le
răsplăteasă dedicarea și angajamentul, cu
sprijininul de care au nevoie pentru a-și exercita
activitatea vitală pentru pacienții, familiile și
comunitățile pe care le deservesc atât de binel.”
ANNETTE KENNEDY,
ICN PRESIDENT, 2017-2021
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Bolile netransmisibile (NCDs) sunt cei mai mari
ucigași ai planetei, și cu toate acestea, pot fi
rezolvate sau chiar prevenite, dacă oamenii ar face
schimbările corecte în ceea ce privește stilul de
viață. Asistenții medicali dețin un rol-cheie în a-i
ajuta pe oameni să își adapteze stilul de viață,
astfel încât să se bucure de o viață lungă, fericită și
sănătoasă.

Internațional al asistenților medicali neonatali),
solicitând tuturor părților interesate să ia măsuri
sustenabile care sprijină forța de muncă din domeniul
asistenței medicale, în furnizarea de îngrijiri sigure și
pline de respect, și de a reduce daunele evitabile, în
rândul mamelor și al nou-născuților.

90%
PROCENTUL DE ANN-URI CARE ȘI-AU EXPRIMAT
ÎNGRIJORAREA CĂ
EFECTUL COVID ÎI DETERMINĂ PE ASISTENȚII MEDICALI
SĂ PĂRĂSEASCĂ PROFESIA.

SIGURANȚA PACIENTULUI
Acordarea unor îngrijiri sigure și de calitate înaltă
este extrem de importantă pentru asistenții
medical. Întrucât asistența medicală acoperă toate
domeniile de îngrijire, asistenții medicali dețin o
poziție bună pentru prevenirea vătămării
pacienților și pentru îmbunătățirea calității și
siguranței îngrijirilor furnizate în toate mediile.
Astfel, asistenții medicali ar trebui să se afle în
centrul elaborării și al operării sistemelor și
proceselor de siguranță a pacientului, ale tuturor
furnizorilor de sănătate.
La data de 18 martie, Parteneriatul G20 pentru
sănătate și dezvoltare și RLDatix a lansat un nou
raport intitulat The Overlooked Pandemic – How to
Transform Patient Safety and Save Healthcare
Systems (Pandemia neglijată- cum să transformăm
siguranța pacientului și să salvăm sistemele de
sănătate), care a inclus o contribuție din partea
președintei ICN, dna Annette Kennedy. Ca parte a
unui eveniment virtual, organizat cu ocazia
Săptămânii conștientizării siguranței pacientului, dna
Kennedy a luat cuvântul în cadrul unei discuții de
grup, pentru a lansa raportul.
În luna august, ICN a participat la Consultarea
globală a OMS Partners in Action: Engaging
Stakeholders for Implementing the Global Patient
Safety Action Plan 2021–2030 (Parteneri în acțiune:
implicarea
părților
interesate
pentru
implementarea planului global de acțiune 20212030 pentru siguranța pacientului) pentru a
discuta despre acțiunile de implementare a
acestui plan, identificarea acțiunilor prioritare și
elaborarea de recomandări pentru respectivii
parteneri de acțiune.
În luna septembrie, ICN s-a alăturat
mondiale a siguranței pacientului,
unei declarații comune împreună
International Neonatal Nurses,

promovării Zilei
prin emiterea
cu Council of
Inc.( Consiliul

SĂNĂTATEA MINTALĂ
ICN este îngrijorat de lipsa de recunoaștere a rolului
forței de muncă din domeniul sănătății, în îngrijire,
advocacy și leadership, în ceea ce privește sănătatea
mintală și absența consumatorilor și a comunității în
dezvoltarea politicilor, a strategiilor sau legislației legate
de sănătatea mintală. Îngrijirile centrate pe persoană
și implicarea comunității trebuie să se afle în primplan în orice planuri viitoare de punere în aplicare.
ICN a participat la mai multe webinare și reuniuni pe
tema sănătății mintale, inclusiv la un webinar intitulat
COVID-19 and frontline workers (Covid-19 și lucrătorii din
prima linie), organizat de Global Self-Care Federation și
Health Policy Watch, în cadrul căruia Asistentul șef al ICN,
dna Michelle Acorn, a vorbit despre sănătatea mintală; la
Conferința OMS EURO pe tema sănătății mintale, ce a
avut loc la Atena, în cadrul căreia Directorul Executiv al
ICN, dl Howard Catton, a vorbit despre sănătatea
mintală și bunăstarea forței de muncă din domeniul
sănătății, inclusiv despre rolul asociațiilor de nursing în
dezvoltarea angajamentului și a responsabilității asupra
acestei probleme; la un webinar WHPA pe tema
Safeguarding Health Professionals’ Mental Health
(Protecția sănătății mintale a profesioniștilor din
domeniul sănătății), precum și la forumul virtual USAID,
WHO, UNPF intitulat Giving Voice to the Silent Burden:
Maternal Mental Health Technical Consultation.(Să dăm
voce poverii tăcute: Consultație tehnică pe tema
sănătății mintale maternale)
Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, 8
octombrie, ICN a reieterat apelul de a proteja
sănătatea mintală a asistenților medicali în mijlocul
pandemiei și a evidențiat Atlasul de sănătate mintală
2020 al OMS care oferă o analiză a resurselor de
sănătate mintală, disponibile la nivel global. Raportul
arată că asistenții medicali de la nivel global
reprezintă 44% din forța de muncă din domeniul
sănătății mintale, desi în unele regiuni, precum
Pacificul de Vest, reprezintă până la 68%.
În 2021, ICN a efectuat un chestionar privind forța
de muncă globală din domeniul sănătății
psihiatrice - mintale. Rezultatele vor fi folosite
pentru a documenta elaborarea de orientări privind
asistența medicală din domeniul sănătății mintale, ce
ce vor fi publicate în 2022.

SCHIMBĂRILE CLIMATICE
Acțiunile privind clima și sănătatea reprezintă o

problemă prioritară pentru ICN. În ultimii ani,
ICN a colaborat cu parteneri globali care conduc
acvtivitățile în domeniul schimbărilor climatice și
al sănătății, pentru a crește implicarea
sectorului sănătății și a comunității de asistenți
medicali, în atenuarea schimbărilor climatice și
adaptarea la acestea.
La data de 6 septembrie, International Nursing
Review al ICN s-a alăturat unui număr de peste
200 de reviste de sănătate de top de la nivel
mondial, în solicitarea unor acțiuni urgente
pentru a menține creșterea temperaturii globale
sub 1.5°C, pentru a stopa distrugerea naturii și

pentru a proteja sănătătatea. În luna octombrie, ICN
a susținut noul raport al OMS privind schimbările și
sănătatea, elaborat în cadrul COP26 COP26 Special
Report on Climate Change and Health (Raport special
COP26 privind schimbările climatice și sănătatea) și
a solicitat guvernelor lumii să ia măsuri urgente
pentru prevenirea unei crize climatice, care va avea
efecte devastatoare asupra sănătății oamenilor de
pretutindeni. ICN a semnat o scrisoare deschisă
către cei 197 lideri guvernamentali și delegații
naționale, avertizând că criza climatică este cea mai
mare amenințare la adresa sănătății cu care se
confruntă umanitatea și solicitând liderilor mondiali
să acționeze în acest sens.
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“Fie că este vorba despre pandemie sau despre
efectele schimbărilor climatice, sănătatea
oamenilor suferă consecințe grave. Asistenții
medicali sunt martori ai acestei crize în
desfășurare și a suferinței pe care aceasta o
provoacă și nu mai au de gând să tacă în această
privință. Pandemia a provocat atât de multă
boală și moarte, dar efectele sale vor fi eclipsate
de cele ale schimbărilor climatice, dacă nu se iau
măsuri acum.”
HOWARD CATTON, ICN CEO
În luna noiembrie, ICN a participat la o reuniune în
cadrul Conferinței COP26 ONU privind schimbările
climatice, ce a avut loc la Glasgow, și a co-organizat
un eveniment ca parte a programului COP26 al
Pavilionului de sănătate al OMS împreună cu Alliance
of Nurses for Healthy Environments (Alianța
asistenților medicali pentru medii sănătaoase). Chiar
înainte de lansarea Declarației COP26, ICN a e emis o
declarație în care avertiza că, în cazul în care
declarația nu se va concretiza, lucrătorii din
domeniul sănătății vor suporta consecințele.
La data de 15 noiembrie, ICN a participat la o serie
de webinare OMS privind schimbările climatice
pentru sănătate, organizat în contextul COP26, cu
scopul de a stimula interesul, dezbaterile și discuțiile
cu privire la implicarea profesiei de asistent medical
și moașă și angajamentul față de Agenda globală
privind schimbările climatice pentru sănătate.

ECHITATEA DE GEN
Pandemia COVID—19 a scos la inveală inegalitățile de
gen persistente, care variază de la salarii inegale, lipsa
accesului la îngrijiri pentru copii, creșterea numărului de
abuzuri domestice, inegalitatea în ceea ce privește
volumul de muncă și prejudecățile legate de gen. În
2021, ICN a atras atenția asupra multora dintre
aceste probleme.
În 2021, ICN a participat la mai multe discuții la nivel
înalt, privind genul și sănătatea. Printre acestea s-a
numărat un webinar organizat cu ocazia lansării listei
Women in Global Health’s 100+ Outstanding Women
Nurse & Midwife (Femei în sănătatea globală 100+
femei asistente medicale și moașe de excepție) care
a inclus-o pe președinta ICN, dna Annette Kennedy,
precum și un eveniment paralel virtual în cadrul celei
de 65 a sesiuni a Comisiei privind statutul femeii,
organizat de Sigma Theta Tau International, intitulat
Nurses take the lead: Creating gender responsive
global
health
(Asistentele
medicale
preiau
conducerea: Crearea unei sănătăți globale care să
țină cont de gen). ICN a lansat o
declarație,
solicitând guvernelor să ia măsuri imediate pentru
numirea unui asistent medical șef (CNO). În luna
iunie, președinta ICN, dna Annette Kennedy, s-a
alăturat consultării privind leadershipul femeilor și
planul strategic ONU 2022- 2025 privind femeile, iar
Directorul Executiv al ICN a vorbit despre gen în
cadrul evenimentului de lansare a documentului de

25

acțiune politică Closing the Leadership Gap: Gender
Equity and Leadership (Acoperirea lacunei privind
leadershipul: Echitate de gen și leadership în forta
de muncă globală din domeniul sănătății și al
îngrijirilor). A exprimat spriijinul ferm al ICN față de
acest document de acțiune care analizează statutul
femeilor
în
leadership
în
sectorul sănătății și al îngrijirilor și confirmă că există intervenții
politice fezabile pentru a asigura o conducere mai echitabilă și
mai reprezentativă din punct de vedere al genului.

Fondului. În luna aprilie, multe dintre fetele ale căror
școli fuseseră închise din cauza pandemiei, s-au putut
întoarce la studii. O parte dintre ele au putut să își
continue studiile la distanță, cu ajutorul radio-ului, a
televiziunii sau a
smartphone-ruilor, oferite de
proiectul GCEF. În cadrul Congresului ICN din luna
noiembrie, a avut loc o sesiune în care ANN-uri din
patru țări și-au prezentat activitatea, experiențele și
mărturiile, pentru a crește gradul de conștientizare în
ceea ce privește nevoia continuă de sprijinire a fetelor
colegilor lor asistenți medicali decedați, prin donații în
fondul GCEF.

Egalitatea de gen a ocupat un loc de frunte în cadrul
Congresului ICN din noiembrie 2021, în cadrul unei
sesiuni de grup pe tema Gender equality and
empowering women: making life better for everyone
(Egalitatea de gen și emanciparea femeilor: o viață mai
bună pentru toți). Înalt comisarul ONU pentru
drepturile omului, Dr Michelle Bachelet, s-a adresat
participanților împreună cu Dr Roopa Dhatt, Director
Executiv și cofondator al Women in Global Health;
Mariam Jalabi, reprezentanta Coaliției opoziției
siriene la Națiunile Unite și confondator al Mișcării
politice a femeilor siriene și Dr Nomafrench Mbombo,
Ministru al sănătății din WesternCape, Africa de Sud.
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NUMĂRUL FETELOR ORFANE CARE AU ABSOLVIT
LICEUL DATORITĂ GCEF

“Asistenții medicali continuă să se confrunte cu multe
probleme: știm că este o realitate extrem de bazată pe gen,
femeile reprezentând majoritatea forței de muncă a
asistenților medicali. Și în ciuda importanței lor în
domeniul îngrijirilor, asistentele medicale sunt adesea
plătite insuficientt și desconsiderate, iar opiniile, nevoile
și drepturile lor sunt neglijate.
Împuternicirea lucrătorilor din domeniul sănătății ca
apărători ai drepturilor omului, poate preveni încălcarea
drepturilor în îngrijirea pacienților și, de asemenea,
protejează și promovează drepturile lucrătorilor din
domeniul sănătății, reduce asimetriile legate de putere,
contribuie la condiții de muncă decente și crează un
climat de respect.”
DR MICHELLE BACHELET,ÎNALT
COMISAR AL ONU PENTRU DREPTURILE OMULUI, ÎN
CADRUL CONGRESULUI ICN

FONDUL PENTRU EDUCAȚIA FETELOR
Girl Child Education Fund (GCEF) (Fondul pentru
educația fetelor) al ICN și al Fundației Internaționale
Florence
Nightingale
International
sprijină
școlarizarea primară și secundară a fetelor minore, în
țările în curs de dezvoltare, ale căror părinți asistenți
medicali sau nu, au decedat. The GCEF a ajutat peste
400 de fete orfane din Kenya, Lesotho, Swaziland și
Uganda să își termine studiile. Multe dintre acestea
vor deveni lideri în cadrul comunităților lor,
ajutând la consolidarea și emanciparea altor fete,
iar altele au călcat pe urmele părinților și vor
deveni asistente medicale.
În 2021, 77 fete au fost sprijinite prin intermediul
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ZIUA
INTERNAȚIONALĂ
MEDICAL 2022

A

ASISTENTULUI

Ziua Internațională a Asistentului Medical (IND)
este sărbătorită în întreaga lume la data de 12 mai,
aniversarea nașterii lui Florence Nightingale. În
fiecare an, ICN comemorează această zi importantă,
prin producerea și distribuirea resurselor și dovezilor
IND.

În luna februarie, ICN a început numărătoarea
inversă de 100 de zile până la
Ziua
Internațională a Asistentului Medical care a
inclus anunțul câștigătorilor primului concurs de
fotografie IND 2021, pentru patru categorii.
Câștigătorul marelui premiu a fost Bruno Lavi din
Israel, a cărui minunată fotografie alb-negru a
asistentei medicale Rawan Hijana care purta
mască și scut de protecție, a ilustrat perfect
realitatea pandemiei.
La data de 12 mai, ICN a lansat raportul INC, Nurses:
A Voice to Lead – A Vision for Future Healthcare
(Asistenții medicali: Vocea celor care conduc –
viziune pentru viitorul îngrijirilor de sănătate)
care a solicitat ca asistenții medicali să fie arhitecții
și designerii viitoarelor sisteme de sănătate și nu
numai furnizori de îngrijiri. Raportul a demonstrat
rolul vital pe care îl joacă asistenții medicali în
serviciile de îngrijire de succes și solicită o mai
mare implicare a liderilor în domeniu, în toate
organizațiile de îngrijire și la toate nivelurile,
inclusiv la nivel guvernamental. De asemenea,
ICN a găzduit un webinar special, la care au
participta peste 1300 de asistenți medicali din 73
de țări. Președinta ICN a participat la un panel de
nivel înalt al Forumului Economic Mondial care a
abordat tema rolului critic al lucrătorilor din
domenul sănătății în timpul pandemiei COVID.
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OBIECTIV ICN 2: RESPONSABILIZAREA
MEMBRILOR
SCOPUL NOSTRU ESTE DE A CONSOLIDA ANN-URILE DIN CEI
TREI PILONI ICN, PENTRU A LE PERMITE SĂ ABORDEZE
PROBLEMELE CHEIE DE LA NIVEL REGIONAL ȘI NAȚIONAL. îN
2021, ICN A PRIMIT DOI NOI MEMBRI ÎN FAMILIA SA: ASOCIAȚIA DE
NURSING DIN QATAR (QNA) ȘI QUEEN’S NURSING INSTITUTE (QNI)
DIN REGATUL UNIT.

PREMII
În 2021, mai mulți lideri ICN au primit premii pentru
contribuția remarcabilă în domeniul sănătății.
Președinta ICN, dna Annette Kennedy, a primit
prestigioisul premiu Director General’s Health
Leaders Award for Outstanding Leadership in Global
Health, din partea Directorului General al OMS, Dr
Tedros, în cadrul Congresului ICN din luna noiembrie,
în semn de recunoaștere a contribuției sale la
profesia de asistent medical, pe tot parcursul vieții.
De asemenea, a primit un doctorat onorific din partea
Dublin City University în semn de recunoaștere al
rolului să de lider al forței de muncă din domeniul
asistenței medicale. Prim-vicepreședinta, Pamela
Cipriano, a fost numită pe locul 2 al listei Healthcare
Global’s în Top 10 femei din domeniul sănătății în
2021. Directorul Executiv ICN, Howard Catton, a fost
numit Paul Harris Fellow de către Rotary Club
International, în semn de recunoaștere a serviciilor
extraordinare aduse comunității asistenților
medicali, în timpul pandemiei
COVID-19. Dr
Michelle Acorn, asistent șef al ICN, a fost inclusă în
calitate de Fellow al Academiei Americane de
nursing. Dr Myrna Abi Abdallah Doumit, fostul
președinte al Ordinului Asistenților Medicali din
Leban, a primit premiul 2021 Women in Global
Health’s Heroine of Health Award pentru rolul său de
lider în asistența medicală din țara sa, în săptămânile
și lunile de după teribila explozie din Beirut din
august 2020, și pe perioada pandemiei COVID-19.
În timpul Congresului ICN și a reuniunii CNR, ICN a
acordat anumite premii care recunosc realizările
deosebite și care încurajează inițiativa și talentul.
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Asociația asistenților medicali dim Taiwan (TWNA) și
Asociația națională a asistenților medicali din El
Salvador (ANES) au primit Premiul ICN pentru
inovație, pentru inovatoarele strategii de succes de
creștere a incluziunii, diversității și creativității
pentru ANN și/sau pentru profesia de asistent
medical. TWNA a primit premiul pentru selecția sa
și sprijinul financiar acordat participanților la trei
programe de leadership în profesia de asistent
medical, ICN Global Nursing Leadership Institute,
TWNA Nightingale Nursing Leadership Institute și ICN
Leadership for Change Programme. ANES a primit
premiul pentru punerea în aplicare a programului
Competențe și abilități prin specializarea și
certificarea profesiei de asistent medical, un proiect
innovator și incluziv, în El Salvador.

Premiul Kim Mo Im Policy Innovation and Impact
Award a fost acordat profesorului Abel Avelino de
Paiva e Silva, pentru contribuția sa la dezvoltarea
modelului de referință al ontologiei, recunoscut ca
referință pentru politica sa privind sistemele
informatice și pentru reprezentarea cunoștințelor
formale implicate în asistența medicală.

Premiul Christiane Reimann Prize recunoaște
realizările deosebite în domeniul asistenței medicale și
este renumit în întreaga lume drept cel mai prestigios
premiu internațional în domeniul asistenței medicale.
Premiul a fost acordat Dr Sheuan Lee, asistent
medical lider de excepție, care a servit drept
Președinte al Asociației asistenților medicali din
Taiwan și ca membru al Consiliului de conducere al
ICN. În 2008, a fost numită în funcția de ministru fără
portofoliu, în cadrul the Examination Yuan, care
supravheghează examinarea funcționarilor publici.

Premiul International Achievement Award oferit de
ICN și Fundația Internațională Florence Nightingale, a
recunoscut două asistente medicale austriace,
Marianne Stoeger și Margaret Pissar, pentru
devotamentul și sacrificiul lor de o viață, în tratarea
pacienților cu boala Hansen, pe Insula Sorok din
Coreea de Sud.

Premiul ICN Health and Human Rights Award
recunoaște contribuțiile umanitare și realizările cu
adevărat semnificative în dumeniul sănătății și al
drepturilor omului. În 2021, premiul a fost acordat
lui Lord Nigel Crisp, Co-președintele Nursing Now,
care a avut, încă de la început, clarviziunea de a
recunoaște importanța sănătății, ca parte a
drepturilor omului.
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Premiul Partners in Development Award, care
recunoaște fundațiile, corporațiile, ONG-urile sau alte
grupuri care au demonstrat leadership deosebit și
investiție în crearea capacităților în domeniul
asistenței medicale și al îngrijirilor, a fost acordat
CGFNS International pentru sprijinul puternic față de
ICN și pentru lansarea programului Certified Global
Nurse Consultants (CGNC) (vezi pagina 35).
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STUDENȚI LA ASISTENȚĂ MEDICALĂ
Grupul ICN de coordonare a studenților la asistență
medicală (NSSG) a fost creat pentru a sprijini
activitatea de implicare a studenților în cadrul ICN și
în politica globală din domeniul asistenței medicale.
Reprezentat de câte un student din fiecare regiune
ICN, în 2021, principalele activități ale grupului au
inclus sprijinirea planificării Adunării Studenților,
participarea la Adunarea Mondială a Sănătății,
colaborare cu ANN-uri din regiunile lor, pentru a
sprijini implicarea studenților, precum și oferirea de
direcții pentru viitoarea implicare a studenților în
cadrul ICN.
Adunarea studenților ICN la asistență medicală a
avut loc în mediul virtual, la data de 23 octombrie, și
a reunit aproximativ 500 de studenți la asistență
medical din întreaga lume. Adunarea bienală are ca
scop oferirea unui forum pentru studenți și pentru
cei aflați în stadiul incipient al carierei, pentru a
avea o voce și pentru a contribui și influența viitorul
profesiei de asistent medical, prin intermediul ICN.
Adunarea este condusă de studenți, pentru studenți,
iar anul acesta a avut 20 de speakeri studenți din 18
țări. Reuniunea a acoperit o gamă largă de teme de
interes vital pentru asistenții medicali aflați la
începutul carierei, inclusiv modul în care stundeții la
asistență medicală au făcut față pandemiei COVID19, problemele de sănătate mintală și rolul acestora
ca leader, în prezent și în viitor.

CONSOLIDAREA ȘI PROTEJAREA
FORȚEI DE MUNCĂ A ASISTENȚILOR
MEDICALI
ABORDAREA PROBLEMELOR PRIVIND FORȚA DE
MUNCĂ DIN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE
În 2021, ICN a produs rapoarte și fișe informative pe
o varietate de teme, printre care: trauma în masă cu
care s-a confruntat forța de muncă globală din
domeniul asistenței medicale ; infecții și decese
COVID-19 în rândul asistenților medicali și a altor
lucrători din domeniul sănătății; stress și burnout în
profesia de asistent medical ; și deficitul global de
asistență medicală și retenția asistenților .
În 2020, în urma publicării documentului de informare
al ICN/CGFNS/ICNM Ageing Well? Policies to support
older nurses at work,(Îmbătrânire sănătoasă? Politici
pentru sprijinirea asistenților medicali în vârstă pe
piața muncii) în luna mai 2021 a avut loc un webinar
pe tema Îmbătrânirea forței de muncă a asistenților
medicali – De la evaluare la implementare: 10 pași
pentru retenția asistenților medicali. Se așteaptă ca
până la 4.7 milioane de asistenți medicali din întreaga
lume să se pensioneze până în 2030, iar acest document
de informare se bazează pe raportul State of the World’s
Nursing al OMS, detaliind implicațiile și strategiile
politice
ce trebuie adoptate pentru menținerea
asistenților medicali în vârstă la locul de muncă.

EDUCAȚIE
ICN a publicat o fișă informativă privind educația
asistenților medicali și un document de informare
privind Nursing Education and the Emerging Nursing
Workforce in the COVID-19 Pandemic (Educația în
domeniul asistenței medicale și forța de muncă
emergentă în contextual pandemiei COVID-19), care a
raportat cu privire la rezultatele sondajului ICN în
rândul ANN-urilor, din decembrie 2020, care a arătat că
73% dintre ANN-uri au raportat că educația la nivel
de licență în domeniul asistenței medicale a fost
perturbată, iar
54% au raportat perturbări în
educația postuniversitară. De asemenea, documentul
a prezentat oportunități și provocări pentru profesie.

În luna iunie, ICN, Banca Mondială, ECSACON și Jhpiego
au lansat un raport privind Education and Labour
Market for Nurses in the East, Central and Southern
Africa (ECSA) Region (Educația și piața muncii
pentru asistenții medicali din Africa de est,
centrală și de sud), care a reiterat importanța
investițiilor în educația asistenților medicali din
regiunea
ECSA, pentru a răspunde nevoilor
existente, evidențiind importanța sistemelor de
informare, pentru elaborarea de politici eficiente.
Lansarea a fost urmată, în luna iulie, de un webinar
găzduit de ICN Nursing Education & Workforce –
Implementing the Strategic Directions in the ECSA
Region (Educația și forța de muncă din domeniul
asistenței medicale – implementarea direcțiilor
strategice în Regiunea ECSA) care a analizat crearea de

colaborări cu ANN-uri și Grupuri and Nursing Now
în regiunea ECSA, pentru explorarea strategiilor
de implementare a priorităților naționale și
regionale, privind SDNM ale OMS.

73%
PROCENTUL DE ANN-URI CARE AU RAPORTAT
PERTURBĂRI ALE EDUCAȚIE UNIVERSITARE
ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE
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VIOLENȚĂ
Violența împotriva lucrătorilor din domeniul sănătății
nu este un fenomen nou, dar se pare că pandemia
COVID-19 a exacerbat apariția evenimentelor violente
împotriva furnizorilor de îngrijiri.
În luna martie, ICN, împreună cu alți membri ai
Comitetului director al Safeguarding Health in Conflict
Coalition (SHCC), au găzduit un webinar pentru a
discuta despre violența împotriva lucrătorilor, a
serviciilor și infrastructurii din domeniul sănătății, în
timpul pandemiei COVID-19. A fost lansată harta
interacvtivă Insecurity Insight, care descrie 1172
raportări de violență și amenințări împotriva furnizorilor
de îngrijiri, în 2020, dintre care 412 erau direct legate
de pandemia COVID-19 și de măsurile de răspuns.
ICN, unul dintre membrii fondatori ai SHCC, a avut o
contribuție semnificativă la această activitate
În luna mai, SHCC a lansat cel de-al 8 lea raport anual,
documentând incidența globală a atacurilor și
amenințărilor împotriva lucrătorilor, a facilităților și a
mijloacelor de transport din domeniul sănătății, în
întreaga lume. Raportul, la care a contribuit ICN, a citat
806 incidente de violență împotriva serviciilor de
îngrijire sau de obstrucționare a acestora, în 43 de
țări și teritorii aflate în războaie și conflicte violente
în curs de desfășurare în 2020.
ICN colaborează îndeaproape cu International
Committee of the Red Cross (ICRC Comitetul
Internațional al Crucii Roșii) și cu alte organizații
partenere, în cadrul proiectului Healthcare in danger
(Asistența medicală în pericol) (HCiD) pentru
promovarea protecției asistenței medicale în
conflicte armate și alte situații de urgență. În
cadrul evenimentului regional Eurasia din
februarie 2021, ICN a prezentat o imagine de
ansamblu a impactului COVID-19 asupra asistenților
medicali, precum și a realității violenței împotriva
asistenței
medicale,
din
perspectiva
profesioniștilor,.
Problema violenței împotriva lucrătorilor din
domeniul sănătății a fost evidențiată într-o sesiune
simpozion a partenerilor, Renewing solidarity and
empowering nurses in changing the reality of violence
against healthcare (Reînnoirea solidarității și
împuternicirea asistenților medicali în schimbarea
realității violenței împotriva asistenței medicale), în
cadrul Congresului ICN din luna noiembrie. Simpozionul
a reunit diverși actori, printre care ICRC, MSF și SHCC,
pentru abordarea inițiativelor, implicarea asistenților
medicali în discuție și pentru a evidenția vocea
unică, rolurile de leadership și advocacy ale
asistenților medicali și, în special, modul în care
astfel de voci pot fi amplificate și împuternicite în
promovarea protecției asistenței medicale de la
nivelul comunității, până la nivel national și al
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factorilor de decizie.

“Lucrătorii din domeniul sănătății sunt supuși
unui risc crescut într-un moment în care
comunitățile lor au nevoie de ei mai mult decât
oricând. Faptul că se tem de violență și abuz în
tip ce se află în prima linie, îndeplinind sarcini
esențiale, este complet inacceptabil, și se
adaugă traumatizării în masă cu care se
confruntă aceștia. Guvernele și toate părțile
interesate trebuie să își îndeplinească rolurile și
să ia măsuri immediate, pentru a opri aceste
violențe. Ca și în cazul ratelor de infectare cu
COVID-19 în rândul lucrătorilor din domeniul
sînătății, este esențial să deținem date referitoare
la toate amenințările și violențele, deoarece fără
aceste date, nu putem crea strategii eficiente
pentru a le preveni.”
HOWARD CATTON,
DIRECTOR EXECUTIV ICN

ECHITATEA VACCINURILOR
În luna ianuarie, ICN și-a reiterat apelurile ca
asistenții medicali să aibă acces timpuriu la
vaccinurile COVID-19. De asemenea, ICN a
participat la reuniunea experților privind
Mobilizarea grupurilor de pacienți pentru
schimbarea politicilor privind vaccinurile,
organizată de Federația Internațională privind
îmbătrânirea, pentru a contribui la discuția
referitoare la cel mai bun de poziționare a
problemelor politice și a strategiilor de acțiune
privind ratele scăzute de absorbție a vaccinării,
în cadrul populațiilor cu risc. ICN a subliniat
rolul important al implicării asistenților medicali
în programul de vaccinare.
În luna februarie, ICN și-a anunțat sprijinul față
de Declarația OMS privind echitatea vaccinurilor și
a avertizat că întârzierea lansării vaccinurilor la
nivel global, ar putea fi catastrofală. ICN a
anunțat că cel mai recent sondaj în cadrul ANNurilor din 54 de țări din întreaga lume, a
evidențiat o diferență mare între țările cu
venituri mari și cele cu venituri mici, precum și
decalaje regionale semnificative în ceea ce
privește programele de vaccinare, care riscă să
propage răspândirea noilor variante ale virusului.
Direcorul Executiv ICN a participat la o reuniune
pe tema Vaccinării împotriva COVID-19 și a
echității, organizată de Federația Mondială a
Asociațiilor de sănătate publică, pentru a permite
schimbul de cunoștințe și pentru a defini
potențialele activități comune de promovare a
unei abordări echitabile a imunizării și pentru a
consolida încrederea în vaccinul împotriva COVID19. De asemenea, a participat la o reuniune
consultativă privind Agenda Europeană de
imunizare
2030, cu un consorțiu de actori
nestatali din Regiunea Europeană a OMS.
Reuniunea a oferit ocazia de a discuta despre
modul în care vaccinarea împotriva COVID-19 va
pregăti terenul pentru imunizare în următorii zece
ani, și pentru a face schimb de opinii și reflecții
referitoare la parteneriate, bune practici în
domeniu și lecțiile învățate.
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În luna martie, ICN a participat la dialogul cu
societatea civilă, din cadrul pillonului de vaccinare
ACT-A, organizat de Gavi, Alianța pentru vaccinuri,
Coaliția pentru Inovații în domeniul pregătirii pentru
pandemii și OMS, pentru a informa și a implica
societatea civilă și reprezentanții comunității în
aspectele legate de lansarea vaccinurilor împotriva
COVID-19. În luna aprilie, Howard Catton a luat
cuvântul în cadrul unui webinar intitulat Living up to
COVID-19 vaccination challenges: perspective nursing,
organizat de Departamentul de asistență medicală
din cadrul Colegiului academic Ono din Israel, iar în
timpul unui interviu acordat televiziunii Deutsche
Welle, a solicitat liderilor mondiali să “facă un pas
înainte în ceea ce privește etica în echitatea
vaccinurilor.”
La data de 19 iulie, BBC a raportat cu privire la
îngrijorarea ICN referitoare la ratele scăzute de
vaccinare în rândul asistenților medicali și a altor
lucrători din domeniul sănătății. Reportajul a raportat
că asistenții medicali și alți lucrători din domeniul
sănătății sunt ‘lăsați în urmă’ în eforturile de
vaccinare a lumii împotriva COVID-19. ICN, în
colaborare cu OMS, a pus BBC în legătură cu ANN-urile
din întreaga lume, pentru a oferi informații
referitoare la situație. Drept urmare, poveștile lor au
fost difuzate pentru multe milioane de urmăritori BBC,
ascultători și cititori din întreaga lume. Ul te rio r, l a
data de 21 iulie, Howard Catton a fost intervievat de
către BBC, cu privire la prioritizarea vaccinării pentru
asistenții medicali și alți lucrători din domeniul
sănătății.
În luna septembrie, ICN a continuat să avertizeze că
implementarea lentă a vaccinurilor în Africa și în
alte părți ale lumii în curs de dezvoltare, îi pune în
pericol pe asistenții medicali și pe alți lucrători din
domeniul sănătății, care sunt epuizați. În cadrul unei
vizite în Rwanda, Dl Catton s-a întâlnit cu ministrul
rwandez al sănătății, Dr Daniel Ngamije, pentru a
discuta, printre altele, despre echitatea vaccinurilor.
De asemenea, a vorbit pentru Newzroom Afrika
despre consecințele inegalității privind ratele de
vaccinare din Africa.
Congresul ICN din luna noiembrie a prezentat o
sesiune care explora modul în care asistenții medicali
din Regiunea Europeană a OMS au gestionat
desfășurarea vaccinării COVID-19 și modul în care
aceștia pot valorifica influența pentru creșterea
încrederii în vaccinuri, în rândul populației, în timpul
pandemiei.
ICN a publicat un raport separat al activității sale
din 2021, în ceea ce privește pandemia COVID-19.
Click aici pentru a citi raportul.
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CONSOLIDAREA ANN-URILOR

ALIANȚA MONDIALĂ PENTRU EDUCAȚIE CONTINUĂ

DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIONALĂ A
ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE DE NURSING
(ODENNA)

ICN a încheiat un parteneriat cu Alianța Mondială
pentru educație continuă (WCEA) pentru a pune la
dispoziția asistenților medicali de pretutindeni
resurse de formare pentru dezvoltare în leadership,
management, advocacy și lucrul în echipă, precum și
resurse gratuite COVID-19. Platforma online și aplicația
mobile sunt disponibile gratuity pentru organizațiile
membre ICN din țările cu venituri micii și medii
inferioare.

În luna octombrie, ICN a anunțat un nou
parteneriat care va duce la asociații de nursing mai
puternice și mai durabile, pe continentul African,
pentru o furnizare mai bună a îngrijirilor și a
măsurilor de prevenire a sănătății: Dezvoltarea
organizațională a Asociațiilor naionale de nursing
(ODENNA). Sprijinit de Fundația Johnson &
Johnson, acest parteneriat are ca scop reunirea
ANN-urilor ICN și a grupurilor Nursing Now din
Africa,cu scopul îmbunătățirii protecției, sprijinului
și activității de advocacy pentru asistenții medicali
locali. Schema este un pachet care include
evaluarea organizațională programul LFC™ al ICN (a
se vedea pagina 33), și înfrățirea ANN-urilor bine
stabilite cu asociațiile mai puțin mature, pentru a le
permite acestora din urmă să își crească capacitatea
de reprezentare a asistenților medicali, rezultând în
implicare și colaborare reciproc avantajoase.
Faza 1 a parteneriatului ODENNA (noiembrie 2021iunie 2022) va include asigurarea participării ANN-urilor
interesate și formarea cadrelor didactice și a
facilitatorilor din cadrul ANN-urilor, care în cele din
urmă vor efectua activități educaționale în țările
participante. În Faza 2 se va pune în aplicare
Instrumentul de evaluare organizațională al ICN și
dezvoltarea de planuri de către ANN-uri, pentru
abordarea
domeniilor
identificate
pentru
îmbunătățire, iar Faza 3 va presupune institutirea
programului LFC în fiecare țară participantă.

În 2021, WCEA a continuat să lucreze pentru a-și spori
partenerii educational și pentru îmbunătățirea
platformei. Aplicașia mobilă WCEA le-a permis
lucrătorilor din prima linie să aibă acces la
webinare, primul fiind organizat cu OMS AFRO,
UNICEF și UNFPA pe tema Introducere în Ghidul OMS
de îngrijire a forței de muncă. Aplicașia a încurajat
schimbul de informații, crearea unor canale de
feedback rapide și eficiente, care la rândul lor au
oferit o mai bună înțelegere a nevoilor de formare și
a experiențelor celor din prima linie din aceste țări.
Ca răspuns la pandemia COVID-19, WCEA a anunțat un
parteneriat cu ICN, Johnson & Johnson și Aga Khan
University School of Nursing and Midwifery East
Africa pentru sprijinirea lucrătorilor din prima linie,
prin dezvoltarea unui program de formare
concentrate, oferit prin intermediul aplicației.

CODUL DE ETICĂ AL ICN PENTRU ASISTENȚI
MEDICALI
De Ziua Mondială a Eticii, 20 octombrie, ICN a lansat
Codul de etică al ICN pentru asistenți medicali,
recent revizuit, o declarație a valorilor etice, a
responsabilităților și responsabilităților profesionale
ale asistenților medicali care definesc și oferă
orientări
pentru practica etică a profesiei de
asistent medical, în cadrul diverselor roluri asumate
de către aceștia. Ediția revizuită, din 2021, conține
patru elemente principale, care oferă un cadru
pentru conduita etică: asistenții medicali și pacienții
sau alte persoane care necesită îngrijiri sau servicii,
asistenții medicali și practica, asistenții medicali și
profesia și asistenții medicali și sănătatea globală.
De asemenea, Codul conține grafice care îi ajută pe
asistenții medicali să traducă standardele în acțiuni.
Codul a servit drept standard pentru asistenții
medicali din întreaga lume, încă de la prima sa
adoptare din anul 1953.
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ACTIVITĂȚI DE ADVOCACY ȘI LOBBY
Ca parte a misiunii ICN de a reprezenta profesia de
asistent medical la nivel mondial, de a promova
profesia și bunăstarea asistenților medicali și de a
pleda pentru sănătate în toate politicile, ICN face
în mod regulat activități de lobby pe lângă
guverne, la cererea membrilor săi. În timpul
pandemiei COVID-19, această activitate a devenit
mai frecventă, întrucât asociațiile de nursing au
solicitat ajutorul ICN în consolidarea relațiilor cu
guvernele, pentru a proteja profesia de asistent
medical.
În luna ianuarie, la cererea Asociației Naționale de
asistenți medicali din Kenya, dna Annette Kennedy a
scris Excelenței Sale Uhuru Kenyatta, Președintele
Kenyei, solicitându-i să deschidă diaologul cu ANN,
asistenții medicali și alți lucrători din domeniul
sănătății, pentru a rezolva grevele și protestele în
curs de desfășurare și pentru a se asigura că
lucrătorii din domeniul sănătății sunt protejați din
punct de vedere fizic, financiar și psihologic.
În luna martie, la solicitatrea Asociației de asistenți
medicali din Lesotho, ICN a scris Primului ministru al
Lesotho solicitând ca asistenții medicali din țară să
fie reintegrați în funcție, după ce sute dintre aceștia
fuseseră concediați pentru că au făcut grevă în
legtură cu salariile, siguranța și condițiile decente de
muncă.
În luna mai, ICN a solicitat Guvernului din Myanmar
să respecte drepturile asistenților medicali și a altor
lucrători din domeniul sănătății. După lovitura de stat
militară din luna februarie, asistenții medicali și alți
lucrători din domeniul sănătății din Myanmar au fost
supuși unor presiuni intense, nu numai din cauza
cererii de a trata persoanele bolnave și rănite, ci și
din cauza creșterii incidentelor violente, care au pus
în pericol sănătatea și bunăstarea lucrătorilor din
domeniul sănătății.
În luna iunie, în timp ce Președintele SUA, Joe Biden,
și președintele rus, Vladimir Putin, s-au întâlnit la
Geneva, ICN a profitat de ocazie pentru a se
alătura asistenților medicali elvențieni reuniți în
oraș pentru a aminti despre cei 115000 sau mai
mulți lucrători din domeniul sănătății care au murit
din cauza pandemiei. De asemnea, ICN a sprijinit de
asistenții medicali elvețieni în încercarea lor de a
obține salarii, educație și condiții de muncă mai
bune, printr-un referendum național. Inițiativa, ce a
fost aprobată la data de 28 noiembrie, solicita
guvernului și cantoanelor să crească numărul de
asistenți medicali în formare și să garanteze anumite
condiții de muncă și rate salariale, pentru a aprecia
profesia în mod corespunzător.
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Începând cu luna august, ICN a avut discuții periodice cu
Asociația asistenților medicali din Afghanistan și a
solicitat comunității internaționale să se asigure că
respectul și recunoașterea drepturilor umane, în
special ale femeilor și fetelor, se află în centrul
discuțiilor politice din Afghanistan. Asociația afghană
a asistenților medicali a solicitat țărilor să primească
asistenții medicali afghani care au părăsit țara din
cauza conflictului, pentru a-i sprijini și a-i integra în
sistemele lor de sănătate. Aceasta a subliniat că
majoritatea asistenților medicali care au rămas în
Afghanistan, în special femeile, sunt îngrijorați cu
privire la primirea salariilor sau la menținerea locurilor
de muncă, în viitor.

FONDUL UMANITAR ICN
Chiar și în mijlocul unei pandemii, dezastrele
naturale și conflictele provocate de om, continua să
provoace decese, vătămări și dezastre. ICN și-a extins
Fondul pentru dezastre pentru a acoperi și alte
crizele umanitare. Fondul Umanitar oferă sprijin
asistenților medicali și ANN-urilor care lucrează în
zone și în perioade de dezastre și conflicte.
În 2021, o serie de dezastre ne-a afectat ANN-urile,
printre care și seria de cutremure din Sulawesi,
Indonezia, în luna ianuarie; un cutremur cu
magnitudinea de 7.2 în Haiti, în luna august; lovitura
de stat militară din Myanmar; tulburările politice din
Afghanistan și taifunul Rai din luna decembrie din
Filipine. ICN a contactat ANN-urile din toate aceste
țări pentru a oferi sprijin și solidaritate asistenților
medicali.
Cu ocazia Zilei Mondiale Umanitare, ICN a onorat
lucrătorii din domeniul îngrijirilor care continuă să
sprijine persoanele aflate în conflicte și dezastre în
întreaga lume, subliniind amenințarea schimbărilor
climatice la adresa sănătății, bunăstării și dezvoltării
globale.
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OBIECTIV ICN 3: LEADERSHIP STRATEGIC
SCOPUL NOSTRU ESTE ACELA DE O OFERI LEADERSHIP STRATEGIC
PENTRU PROMOVAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL, ÎN
VEDEREA SATISFACERII NEVOILOR ACTUALE ȘI VIITOARE ALE
POPULAȚIEI, ALE SISTEMELOR DE SĂNĂTATE (INCLUSIV
ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ) ȘI ALE ASISTENȚILOR
MEDICALI.

ICN GLOBAL NURSING LEADERSHIP
INSTITUTETM
Inovatorul și apreciatul ICN Global Nursing Leadership
Institute (GNLI)™ este un program de leadership
strategic în domeniul politicilor, axat pe consolidarea
înțelegerii și a influenței asistenților medicali în
domeniul politic și al politicilor. Acesta este încadrat
de oportunitățile de asistență medicală, într-o
mișcare globală angajată în favoarea dezvoltării
durabile, și explorează temele-cheie care stau la baza
Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. În GNLI
2021, accentul pe disparitățile în materie de sănătate
și pandemia COVID-19 i-a pregătit pe bursieri să
participe la discuții și acțiuni locale, regionale,
naționale și globale.
În 2020, GNLI a trecut la o platformă virtuală, ca
urmare a Modului 2 al GNLI 2020, ce a avut loc din
luna ianuarie până în martie 2021, cu 23 de bursieri
din 21 de țări. Apoi bursierii și-au pregătit proiectele
individuale și regionale, care au fost prezentate
reprezentanților regionali ai OMS și altor părți
interesate în luna iunie 2021. Doi bursieri au fost
invitați să facă parte din delegația ICN la Adunarea
Mondială a Sănătății.
GNLI 2021 a avut startul în luna septembrie 2021, cu 30
de bursieri din 19 țări. Cadrele didactice GNLI de la
nivel regional s-au întâlnit cu bursierii din regiunea lor
pentru a începe activitatea programului de consolidare
a înțelegerii și influenței asistenților medicali în
domeniul politic și al politicilor și pentru a-i pregăti
pe bursieri să participe la discuții și acțiuni politice
de la nivel local regional, național și global. Mai
târziu, în același an, responsabilii regionali ai
Birourilor Regionale OMS s-au alăturat bursierilor din
regiunile lor, pentru a discuta despre prioritățile
Biroului, construind o punte importantă între liderii
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din domeniul asistenței medicale și Birourile Regionale
OMS.

A fost formată rețeaua de studenți GNLI Alumni: a
fost instituit un Comitet de conducere format din
reprezentanți naționali, prin intermediul unor
reuniuni regionale. Studenții GNLI au avut ocazia
de a se reconecta în timpul Congresului ICN din
luna noiembrie, cu sesiuni dedicate în care au
împărtășit experiențe personale și profesionale
post-GNLI și actualele activități și proiecte.

LEADERSHIP FOR CHANGETM
(
LEADERSHIP PENTRU SCHIMBARE)
Înființat în 1995, programul ICN LFCTM are ca
scop pregătirea asistenților medicali cu
abilitățile de conducere necesare pentru
implementarea schimburilor organizaționale în
scopul îmbunătățirii practicii profesiei de
asistent medical și realizarea unor rezultate mai
bune în materie de sănătate. Programele LFC
sunt adaptate astfel încât să răspundă nevoilor
specifice ale țărilor în care sunt puse în aplicare,
printr-o colaborare strânsă cu ANN-urile. În baza
succesului actualelor programe și metodologii,
programele LFC crează o forță de muncă mai
puternică și mai eficientă care, la rândul ei, aduce
beneficii populației pe care o deservește.
Programele LFC ICN au fost implementate în
peste 70 de țări.
În 2021, programele LFC se desfășurau în
Bahamas, Cambodgia, China, India și Norvegia. În
Bahamas, un nou program LFC pentru o cohortă de
9 asistenți medicali lideri s-a încheiat în ianuarie
2021. LFC Cambodgia, sponsorizat de Organizația
asistenților medicali danezi a fost lansat în
octombrie 2021 și se va încheia la mijlocul anului
2022. Șefii de îngrijiri care au finalizat GNLI
servesc drept mentori și facilitatori pentru
programul LFC din țara lor. Acest lucru ilustrează
un exemplu perfect de asistenți medicali lideri,
care sprijină dezvoltarea următoarei generații de
leaderi!
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2021 a reprezentat o etapă importantă pentru LFC în
China, sprijinit de Johnson & Johnson. Această
inițiativă are ca scop să permită dezvoltarea a 400 de
asistenți medicali de nivel superior cu competențe de
leadership, în scopul îmbunătățirii practicii profesiei
de asistent medical și atingerea unor rezultate mai
bune în materie de sănătate, în China. În urma
sesiunilor pilot, din etapa timpurie, și a sesiunilor de
formare a formatorilor, programul a fost
implementat pe o scară mai largă în 2021, ajutându-i
pe asistenții medicali chinezi să dobândească o mai
mare înțelegere a problemelor globale în materie de
sănătate, să obțină informații referitoare la stilurile
internaționale de leadership, să elaboreze schimburi
organizaționale prin proiecte de grup și să
îmbunătățească capacitatea de management în
contextul reconceperii și transformării sistemului de
sănătate. Pe lângă formarea care se desfășoară în
diferite provincii din China, s-a format o colaborare
puternică între Asociația chineză de nursing și
asociațiile locale de nursing, lucru care va avea un
impact de lungă durată asupra profesiei de asistent
medical.
Din cauza întârzierilor provocate de pandemia
COVID-19, programul LFC din India a început în
decembrie 2021, cu formarea a 40 de asistenți
medicali lideri, împărțiti în două cohorte. În ianuarie
2021, Organizația norvegiană a asistenților medicali a
continuat cu punerea în aplicare a programului LFC,
adaptându-se la furnizarea online.
În timpul Congresului ICN, a avut loc un Simpozion pe
tema Dezvoltarea leadershipului în acțiune:
Leadership For Change și programele Global Nursing
Leadership Institute. Directorii de programe GNLI și
LFC au prezentat obiectivele fiecărui program,
abordările, rezultatele și schimbările provocate de
pandemie. P articipanții la fiecare program și-au
împărtășit experiențele și impactul pe care pandemia
l-a avut asupra lor înșiși, asupra profesiei de asistent
medical și asupra sănătății. Sesiunea s-a încheiat cu o
discuție referitoare la modul în care aceste programe
ar putea spori dezvoltarea leadershipului în profesia
de asistent medical din țară, de la nivel regional și
global.
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CONSULTANT CERTIFICAT ICN
ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI
MEDICALE GLOBALE
În februarie 2021, ICN și CGFNS International au lansat
primul program de certificare pentru recunoașterea
capacităților extraordinare ale asistenților medicali, și
au dezvoltat un cadru de Certified Global Nurse
Consultants (Consultanți certificați în domeniul
asistenței medicale globale CGNC). Acest nou program
permite ICN să identifice și să certifice un grup de
asistenți medicali competenți, care vor forma o
resursă puterncă de specialiști, pentru a răspunde
cererii în creștere de consultanță de specialitate în
domeniul asistenței medicale, din întreaga lume.
Prin intermediul programului de certificare CGNC,
CGFNS International și ICN vor recunoaște capacitățile
asistenților medicali din întreaga lume, de a îndeplini
o varietate de roluri, de la clinicieni de specialitate
și factori de decizie politică, la educatori,
administratori și nu numai.

ASISTENȚA MEDICALĂ DE PRACTICĂ
AVANSATĂ
În timpul pandemiei COVID-19, rolul asistenților
medicali de practică avansată Advanced Practice
Nurses (APNs) a fost esențial pentru îngrijirea,
tratamentul și chiar supraviețuirea pacienților. La
nivel mondial, APNs reprezintă una dintre profesiile
din domeniul sănătății, cu cea mai rapidă
dezvoltare. Aceștia sunt esențiali pentru inovarea
sistemelor de sănătate, pentru îmbunătățirea
accesului la îngrijiri, pentru atingerea unei stări de
sănătate mai bună pentru populație și pentru
reducerea costurilor îngrijirilor de sănătate.

PUBLICAȚII APN
În 2021, ca parte a seriei de orientări privind
Asistența medicală de practică avansată, ICN a lansat
două noi rapoarte. Raportul Guidelines for Nurse
Anesthetists (Orientări pentru asistenți medicali
anesteziști) a susținut rezoluția WHA 2015, WHA68.15,
de a “consolida asistența medicală chirugicală esențială
de urgență și anestezia, ca parte componentă a
acoperirii universale cu servicii medicale” și de a se
asigura că, până în 2030, cinci miliarde de persoane
vor putea accesa asistență chirurgicală și anestezică
sigură și accesibilă din punct de vedere al costurilor,
în întreaga lume. Țările care au adoptat rezoluția pot
folosi aceste orientări pentru consolidarea rolululi
asistenților medicali anesteziști, cu scopul de a oferi
populațiilor lor, îngrijiri anestezice sigure și
accesibile din punct de vedere al costurilor.

Noul raport Guidelines on Prescriptive Authority
for Nurses (Orientări privind dreptul asistenților
medicali de a prescrie) a avut ca scop facilitarea
unei înțelegeri comune a asistenților medicali cu
drept de prescriere, pentru a informa factorii de
decizie, educatorii, autoritățile de reglementare,
planificatorii în domeniul sănătății, asistenții
medicali și alți profesioniști din domeniul sănătății.
Acesta a subliniat faptul că sunt necesare elemente
critice pentru sprijinirea dezvoltării și a îmbunătățirii
asistenților medicali cu drept de prescriere și a
solicitat guvernelor să asigure educație adecvată
asistenților medicali, autorități de reglementare
aliniate și dezvoltarea profesională continuă, pentru
a susține competențele.
ICN, în parteneriat cu Springer, a produs o serie de cărți
de asistență medicală de practică avansată, care sunt
oferite membrilor ICN cu un discount de 20%. În 2021,
au fost lansate două cărți din această serie: Clinical
Nurse Specialist Role and Practice, (Practica și rolul
asistenților medicali specializați în practică clinică) care
a prezentat o analiză aprofundată a practicii avansate
de specialiate în domeniul asistenței medicale, și rolul
de practică avansată al asistenților medicali; precum și
Spiritual Dimensions of Advanced Practice Nursing.
(Dimensiunea spirituală a asistenței medicale de
practică avansată)

REȚEAUA ICN DE ASISTENȚI MEDICALI DE
PRACTICĂ AVANSATĂ
În luna August, Rețeaua ICN NP/APN a organizat a 11
a conferință, cu participarea a peste 1000 de
asistenți medicali de practică avansată din 48 de
țări. Premierul Canadian, Justin Trudeau, a luat
cuvântul în cadrul ceremoniei de deschidere a
conferinței virtuale, ce a avut ca temă Anticiparea
asistenței medicale de practică avansată, dincolo de
2020: O rază de acțiune mai largă, un impact mai mare.
Rețeaua ICN NP/APN a efectuat un al doilea studiu
internațional de mare amploare, pentru a înțelege
modul în care a fost influențată, până în present,
bunăstarea emoțională și spirituală și rezistența
asistenților medicali de practică avansată, în timpul
COVID. Studiul face parte din activitatea Academiei
globale de cercetare a rețelei ICN NP/APN care se
axează pe cercetare și activități care documentează
și faciliteaz dezvoltarea continuă a APN.

1000
NUMĂRUL DE ASISTENȚI MEDICALI DE PRACTICĂ AVANSATĂ
CARE AU PARTICIPAT LA A 11 A CONFERINȚĂ ICN NP/APN ÎN 2021
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OBIECTIV ICN 4: CREȘTERE INOVATOARE
SCOPUL NOSTRU ESTE DE A IDENTIFICA, A ASIGURA ȘI
DIVERSIFICA OPORTUNITĂȚILE DE AFACERI ȘI DE GENERARE DE
VENITURI, ÎN CONCORDANȚĂ CU OBIECTIVELE NOASTRE STRATEGICE.

CONGRESUL ICN
La fiecare doi ani, ICN organizează o reuniune
internațională a asistenților medicali, găzduită de una
dintre asociațiile noastre membre. Aceste congrese
ne permit să oferim cele mai recente informații dintro gamă bogată de subiecte, și să prezentăm speakeri
inspirați. Acestea reprezintă o oportunitate
extraordinară, pentru asistenții medicali, de a crea
realații și de a împărtăși cunoștințele și
leadershipul în domeniul asistenței medicale, între
specialiăți, culturi și țări.
Al 28 lea Congres ICN fusese planificat să aibă loc în
2021, la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Din cauza
pandemiei COVID-19, Congresul a fost organizat,
pentru prima data, în mediul virtual. Peste 5500 de
participanți din 132 de țări s-au reunit pe parcursul
a patru zile, pentru a-i asculta pe speakerii experți,
printre care actualii și foștii lideri mondiali, precum
Helen Clark, fost Prim-ministru al Noii Zeelande și
președintele grupului Independent pentru pregătirea
pentru pandemii și răspunsul la acestea,; Ban Kimoon, fostul Director General al Națiunilor Unite; Dr
Michelle Bachelet, Înaltul Comisar pentru drepturile
omului și fostul președinte al Chile și Gordon Brown,
fostul prim ministru al Regatului Unit.
“În ciuda problemelor cu care ne confruntăm
în prezent, dacă lucrăm împreună în spiritul
parteneriatul, al inovației, al sustenabilității
și angajamentului de extindere și furnizare a
îngrijirilor pentru toți, nu numai că vom
persevera în această epocă a incertitudinii, ci
vom prospera… Împreună putem pune capăt
acestei pandemii îngrozitoare care a
influențat în mod semnificativ fiecare
asistent medical din întreaga lume și care, în
mod tragic, a luat viața a 115000 de lucrători

din domeniul sănătății.”
BAN KI-MOON,
FOST SECRETAR GENERAL ONU
ÎN CADRUL CONGRESULUI ICN

Printre speakerii experți în domeniul sănătății s-au
numărat Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director
General OMS; Dr Maria Van Kerkhove, Responsabil
tehnic COVID-19 în cadrul OMS; Dr John-Arne
Røttingen, Ambasador pentru sănătate globală la
Ministerul afacerilor interne, Norvegia; Alteța Sa
Regală Principesa Muna al Hussein și Dr Roopa Dhatt,
Director Executiv al Women in Global Health. De
asemenea, au luat cuvântul asistenți medicali de la
cel mai înalt nivel de leadership, printre care Annette
Kennedy, Președinta ICN; Lauren Underwood, deputat
al SUA; Peggy Vidot, Ministrul Sănătății, Seychelles;
și Dr Nomafrench Mbombo, Ministrul Sănătății,
Western Cape, Africa de Sud. Printre alți speakeri
prestigioși s-au numărat Dl Guy Ryder, Director
General al Organizației Internaționale a Muncii; Mariam
Jalabi, reprezentant al Coaliției opoziției sieriene la
Națiunile Unite și Jeremy Hunt, membru britanic al
Parlamentului și Președinte al Comisiei pentru
sănătate și asistență socială. Celebrități din întreaga
lume au transmis mesaje de susținere, printre care
campionul de tenis Roger Federer, liderul global
media și filantropista, Oprah Winfrey, liderul religios
Papa Francis; muzicienii Bono Și Carla Cruells Perez
și trupa K-pop SHINee, prim ministrul australian Scott
Morrison și artistul Philip Stanton.
Tema Congresului, “Nursing Around the World” s-a reflectat în
sesiunile regionale organizate zilnic, evidențiind problemele și
provocările din șase regiuni ICN: Mediterana de Est, Europa Africa,
Americi, Pacificul de Vest și Asia de Sud Est.
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Sesiunile au acoperit o varietate de subiecte, printre care
pandemia COVID-19, securitatea globală în materie de sănătate,
pregătirea pentru situații de urgență și dezastre, tehnologie,
sănătate mintală, investiții în profesia de asistent medical,
reglementarea profesiei de asistent medical, consolidarea sistemelor
de sănătate, siguranța pacientului, asistența medicală în mass
media, educația asistenților medicali, îmbătrânirea sănătoasă,
leadership în profesia de asistent medical, egalitatea de gen, boli
netransmisibile, drepturile omului și drepturile lucrătorului din
domeniul sănătății, deficitul forței de muncă din domeniul
asistenței medicale, date digitale de sănătate, sănătatea și
bunăstarea asistenților medicali și SDNM ale OMS.

CLASIFICARE
INTERNAȚIONALĂ
PENTRU PRACTICA PROFESIEI DE
ASISTENT MEDICAL ®
Clasificarea internațională pentru practica profesiei
de asistent medical (ICNP®) pune la dispoziție un
standard internațional pentru facilitarea descrierii și
comparării practicii asistenței medicale la nivel local,
regional, național și internațional. De la introducerea
sa în 1999, ICNP a fost tradusă în 19 limbi, iar în
prezent există 14 centre de cercetare și dezvoltare la
nivel mondial, care au în desfășurare 200 de
proiecte diferite. La fiecare doi ani, sunt lansate
noi versiuni ale ICNP.
ICN a colaborat cu SNOMED International pentru
integrarea ICNP în SNOMED CT, cea mai
cuprinzătoare terminologie clinică utilizată la nivel
Mondial, iar ICNP SNOMED CT Nursing Practice Refset
a fost lansat în octombrie 2021. Integrarea ICNP
îmbunătățeste conținutul de nursing în cadrul
SNOMED CT, facilitând în același timp, păstrarea în
comun a registrelor și îngrijirile centrate pe pacient
într- o bază mai largă de utilizatori. Experții ICNP
participă activ la Grupul internațional de referință
clinică în asistența medicală
SNOMED, care
supraveghează conținutul privind asistența medicală
în cadrul SNOMED CT.
Pentru a asigura o bună conducere, ICN a înființat
Consiliul Editorial ICNP, în aprilie 2021, care cuprinde
reprezentanți din fiecare centru de cercetare și
dezvoltare acreditat de ICN și legătura cu Consiliul
de conducere al ICN. Consiliul Editorial asigură
calitatea ICNP și asigură relevanța și utilitatea
asistenților medicali din întreaga lume.
Versiunea ICNP 2021 poate fi accesată aici.

MEDIA ȘI SOCIAL MEDIA
Atât 2020 cât și 2021 au fost niște ani neobișnuiți
pentru ICN, ca și pentru toată lumea. Atât de multe
dintre modalitățile noastre tradiționale de a
împărtăși, de a colabora și de a ne reuni au fost
anulate. Cu toate acestea, social media ne-a oferit
oportunitatea de a dialoga cu membrii, afiliații,
partenerii noștri și cu publicul. Pe parcursul anului,
ICN a obținut peste 4500 de urmăritori noi pe
Twitter, aproape 5000 de noi urmăritori pe Facebook
și aproape ne-am dublat numărul de urmăritori pe
LinkedIn. Am adăugat 24 de noi materiale video pe
canalul nostur YouTube variind de la înregistrări
din cadrul webinarelor, la mesaje către membrii
noștri, declarații în cadrul Adunării Mondiale a
Sănătății și alte reuniuni internaționale. Asistentul Șef
al ICN a lansat un blog lunar pe site-ul ICN, pentru a
prezenta activitatea în domeniul asistenței medicale
și proiecte ale ICN.

PARTENERIAT BBC
În mai 2021, ICN și BBC StoryWorks au anunțat o
campanie cu durata de 12 luni, pentru a produce o
serie de materiale video, în colaborare cu ANN-urile
ICN. Materialele vor fi prezentate pe un hub dedicate,
pe site-ul BBC și vor pune în lumina forța globală a
asistenților medicali. Seria inovatoare va educa și va
informa publicul cu privire la profesie, prin
furnizarea unui portret unic și intim al lumii
asistenței medicale. În cadrul Congresului ICN a fost
difuzat un video introductiv, care prezenta poveștile
asistenților medicali.

PUBLICAȚII
Publicațiile ICN produse în 2021 au fost
menționate pe parcursul acestui raport. Toate
publicațiile pot fi găsite pe site-ul ICN . Revista
oficială a ICN, The International Nursing Review,
este o revistă trimestrială,, recenzată de colegi, care
se axează, în principal, pe problemele de asistență
medicală și politici de sănătate, relevante pentru
asistenții medicali și care are un factor de impact din
ce în ce mai mare. În luna iulie, profesorul Parveen
Ali a fost numit noul redactor șef al revistei. Dr
Ali, asistent medical și moașă, are o carieră
remarcabilă de profesor de asistență medicală la
Universitatea Sheffield și este beneficiarul a
numeroase premii. I-a succedat profesoarei Sue
Turale, care a redactat revista începând cu luna
mai 2013.
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PREZENTARE GENERALĂ A SITUTAȚIEI
FINANCIARE 2021
SISTEME DE CONTROL INTERN
ȘI AUDIT
Declarațiiile financiare ale ICN sunt auditate anual
de auditori externi independenți, KPMG.
În plus, ICN deține un Comitet de Audit și Risc care are
ca sarcină să asigure supravegherea de către Consiliul
de conducere a eficienței sistemului de gestionare a
riscului, control intern și de conformitate a organizației.
Acest comitet independent și imparțial, raportează
regulat Consiliului de Conducere, CNR și asociațiilor
membre, cu privier la activitatea sa.

CHELTUILEI OPERAȚIONALE
Bugetul anual operațional 2021 a fost alocat astfel:
• 65% pentru sprijinirea membrilor noștri și a
asistenței medicale de la nivel global prin
programe, comunicate și evenimente referitoare
la politica de asistență medicală,
• 13% către consolidarea Executivului și
conducerii care consolidează, sprijină și
conectează asociațiile noastre membre
• 22% cheltuieli generale și administrative care
sprijină misiunea de bază a ICN

Anul 2021 a fost marcat de un accent pe consolidarea
mediului de control intern și implementarea unui nou
plan operațional.

9%
22%

PREZENTARE FINANCIARĂ GENERALĂ
Informațiile prezentate sunt extrase din declarațiile
financiare auditate. Cifrele prezentate sunt
exprimate în franci elvețieni (CHF). KCHF și respectiv
MCHF reprezintă mii, și respectiv milioane de CHF.

2021
13%

39%
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Poziția financiară a ICN continuă să fie sănătoasă și stabilă cu active totale de 12.4 MCHF. Fondurile generale și alocate
ale organizației se ridică la 9.4 MCHF.
Anul 2021 a fost marcat de activități puternice continue de advocacy și comunicare cu privier la efectele devastatoare ale
pandemiei asupra asistenților medicali și moașelor, precum și Congresul virtual de succes și CNR. Profitul operațional din
2021 se ridică la 181 KCHF, inclusiv profitul net de 232 KCHF al Congresului. Rezultatul net este un câștig de 355 KCHF în
2021. Trebuie menționat că Congresul ICN este organizat o dată la 2 ani, și drept urmare, atât veniturile operaționale, cât și
cheltuilelile aferente anilor de Congres sunt mai ridicate decât în anul precedent.

VENITURI
Activitățile ICN sunt finanțate în principal de taxele de membru, reprezentând 80% din veniturile operaționale obișnuite
în 2021 – cu excepția veniturilor din Congres. Incluzând veniturile din Congres, taxele de membru au însumat 67% din
veniturile totale nete operationale de 6,6 M CHF pentru 2021 (față de 84% in 2020). În 2021, creșterea veniturilor
operaționale a fost determinată de veniturile de 1.1 MCHF din Congres și 0.5 MCHF fonduri suplimentare primite pentru
programele ICN de leadership și dezvoltare organizațională.
17%

Activități de nursing
Communicate și evenimente în domeniul asistenței medicale
Programe
Executiv și conducere Generale și administrative

Cheltuielile operaționle ale anului sunt influențate în principal, de următoarele proiecte: în ceea ce privește venitul,
evoluția cheltuielilor operaționale ale anului sunt determinate în procent de 0.9% de cheltueilile de Congres. În 2021,
programele ICN au crescut– în mod special în ce privește inițiativele de leadership și dezvoltare organizațională, iar
punerea lor în aplicare din ce în ce mai mare a rezultat în venituri și cheltuieli suplimentare, comparativ cu 2020.
Consiliul reprezentanților asosciațiilor naționale de nursing (CNR) a fost organizat virtual în 2021, cu costuri de 0.2 MCHF.

REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR FINANCIARE
Rezultatul financiar al anului este un profit de 174 K CHF, determinat de câștigurile din investiții și de impactul cursului de
schimb valutar.
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