
Vizita de lucru din Dublin a fost pentru mine o experiență nouă, 
plăcută și utilă. Am fost onorată de prezența domnului Director 
Executiv al RCSI, Thomas Kearns, de prezența Ambasadorului 
României în Irlanda, domnul Laurențiu Mihai Ștefan, a doamnei 
Diana Păun, consilier prezidențial, și în special de prezența și 
compania domnului Mircea Timofte. 
Am avut prilejul să cunoaștem colege din diverse orașe ale țării, 
ceea ce ne sporește posibilitatea de a ne consulta în vederea 
îmbunătățiri managementului din spitalele în care ne 
desfășurăm activitatea. Am fost încântată să o cunosc pe                
As. Med. Liana Mureșan, colega noastră, clujancă de origine, 
care ne reprezintă cu cinste în Spitalul Beaumont din Irlanda. 
Toate prezentările au fost de un real interes, m-au captivat prin 
conținut, mod de prezentare și discuțiile ce au urmat. 
                          Îmi exprim respectul și prețuirea pentru 
                          organizatorii acestui proiect și transmit salutări 
                          colegelor. 
                          Sunt convinsă că ne vom mai revedea.

A fost o experiență interesantă, am obținut informații extrem 
de prețioase, accentul fiind pus pe dezvoltarea profesională a 

asistenților medicali, un lucru extrem de important 
din punctul meu de vedere. Sunt convinsă ca această 

vizită de lucru, prin conținutul bogat în informații, a 
reușit să capteze atenția fiecăruia dintre noi. 

M-am bucurat de experiența colegilor din grupul de 
lucru, cât și de cea a celor de la Universitatea RCSI. 

Vă mulțumesc pentru această oportunitate, felicit inițiatorii 
acestui proiect, a fost o organizare excelentă, îmbinată cu 

căldură și ospitalitate.

Bănică Aida

 Am plecat de la Dublin încărcată pozitiv, cu mândria și totodată încrederea că fac parte dintr-o 
categorie profesională importantă, cu impact asupra întregii națiuni și care poate aduce schimbări în 
bine prin leaderii săi.
M-aș putea rezuma la câteva idei:
- respect față de această categorie profesională, asistent medical și moașă
- accent pe educație prin programe superioare de studiu-studii universitare, 
masterale și postuniversitare, dar și stimularea și promovarea pe poziții de 
top pentru asistenții medicali și moașele cu experiență 
- leaderi din rândul categoriei profesionale ce sunt implicați alaturi de 
guvernanți (decidenți) în găsirea de strategii/programe pentru reducerea lipsei 
de personal la nivel național.
 Pe tot parcursul vizitei am avut un sentiment de solidaritate, de apartenență, nu m-am mai 
simțit singură în lupta cu "morile de vânt", un sentiment de bucurie și încredere că vom putea 
schimba ceva.

 În concluzie, avem și noi nevoie de un sistem de educație pentru asistenți medicali și moașe care 
să promoveze profesionalismul, avem nevoie de leaderi  din rândul nostru de la cel mai mic nivel până la 
nivelele de top, avem nevoie de voci, persoane din rândul nostru, care să facă guvernanții să-și întoarcă 
privirea și atenția asupra noastră în lupta comună de a avea personal calificat, de a face îngrijiri medicale 
de calitate.

Noiembrie 2022, Dublin, RCSI un spațiu de formare al asistenților medicali din Irlanda 
din Europa sau din afara continentului a fost un spațiu de formare și pentru noi. 
Lectorii excepționali care au prezentat teme cu abordarea leadership-ului în practică 
prin strategia națională de sănătate irlandeză. Am constatat că leadershipul este o 
trăsătură universală a îngrijirilor acordate de asistenți medicali. Astfel, putem 
dezvolta ideile planului de diseminare alături de colegii din grupa!  Împreună suntem 
o echipă, reprezentăm asistenții medicali din România,  asistenți cu valori și expertiză 
în îngrijiri - Grupa 1! O experiență frumoasă! Mulțumim pentru oportunitate!

Oamenii cunoscuți de noi în aceasta vizită, începând cu colegii noștri din țară și continuând cu lectorii 
din Irlanda, sunt toți oameni deosebiți, unii dornici să schimbe multe, alții dornici ăa ne ajute.  

Dacă suntem uniți și nu lăsăm să treacă timp, sau sa așteptăm ca timpul 
să le rezolve pe toate, cu siguranță vom reuși sa urnim  această căruță veche 

și să o transformăm într-o mașină a viitorului, în care sa se urce măcar generația 
care ne urmează, sau cine știe, poate chiar și noi. Organizația noastră a făcut un 

prim pas și ne a deschis o ușă: să nu o închidem, să ținem legătura și să fim uniți! 

Sper că vom menține relația și că vom reuși împreună să 
facem măcar o parte din ceea ce ne-au împărtășit inițiatorii și 
speak-erii acestui interesant proiect.
Știu că putem, trebuie doar să ne dorim, să avem încredere în 
propriile forțe, să știm cui și unde să ne adresăm sau să 
solicitam ajutorul!
Vocea...ne-o putem face auzită dacă știm să o folosim!
Nu mai stați cu capul plecat, sunteți niște doamne deosebite, 
niște colege minunate dar mai presus niște LEADERI care 
capătă aripi frumoase!

Crîșmaru Coca Stela

Dobre Dorina

Petrea Carmen

Zilele petrecute împreună la Dublin au fost minunate. Am avut bucuria de a cunoaște oameni 
deosebiți, de la care am învățat multe lucruri interesante. Proiectul s- a pliat foarte bine pe dorința 
noastră, a fiecăruia de a îmbunătăți performanțele asistentei medicale, de a fi niște leaderi pregătiți 
permanent, pentru a face față provocărilor care apar în activitatea noastră și nu au fost puține. Am 
obținut informații extrem de utile, pe care fiecare vom încerca să le aplicam acolo unde ne 
desfășurăm activitatea! Am fost primiți cu bucurie, cu emoție cu căldură, ceea ce m-a impresionat 
foarte mult. Sunt onorată că am făcut parte din acest proiect!
Dragi colegi, am avut ocazia in puținul timp pe care l-am petrecut împreună să cunosc 
oameni frumoși și inteligenți, ambițioși și dedicați profesiei de asistent medical. 
Îmi doresc și eu la fel că și celelalte colege, să menținem acest grup,să păstrăm legătură, 
și împreună să încercăm da schimbăm ceva. De dorit, se vede că toți ne dorim 
acest lucru, rămâne doar să ne unim forțele! Doar împreună ne putem face auziți, 
putem schimba ceva.

Vrîncianu Crina

Am avut parte, în cadrul vizitei de muncă în Dublin, de 
zile pline de informații noi. Oamenii întâlniți sunt de 
înaltă calitate umană și profesională. Am rămas 
impresionată de atenția acordată dezvoltarii continue 
a asistenților și statutul acestora. Nutresc speranța că 
vom putea, împreună, să demarăm lucruri mari sau 
măcar să încercăm pe plan local să schimbăm, puțin 
câte puțin, mentalitatea proprie și a colegilor ca 
urmare a împărtățirii informațiilor precum și 
impresiile personale acumulate în Irlanda.  

Szentgyorgyi Ana

Mulțumim organizatorilor pentru ideea acestui proiect de leadership în 
îngrijiri medicale. Un proiect foarte bine gândit. Sunt bine venite aceste 

proiecte cu vizite de lucru în alte țări; poate proiecte extinse și pe alte teme 
pentru că avem în rândul nostru colegi care excelează 

în diferitele ramuri medicale.
Chirilă Elena

A fost o experiență extraordinară. Am cunoscut oameni 
faini atât în grupul nostru cât și în rândul invitaților și 
gazdelor din Irlanda. Sper să ne revedem curând și am 
speranța că nu este imposibilă misiunea noastră de a 
aduce un plus în profesia pe care o avem. O profesie 
frumoasă și cred că ușor, ușor vom face ca vocea 
noastră să aibă răsunet! Floricel Raluca

Popa Corina

Nu mi-ar fi suficiente aceste rânduri pentru a descrie impresiile plăcute dobândite în 
urma celor 4 zile petrecute alături de colegii implicați în proiect și de traineri.
Prezentăile au fost interesante, ne-au furnizat informații importante ce ne pot fi utile 
ulterior. Mi-a plăcut faptul că toata lumea a fost implicată în discuții, activități, a 
existat interacțiune și nu a vorbit doar trainerul.Tonul a fost unul prietenos, familiar, 
ceea ce ne-a facut să dorim să participăm la discuții.

Datcu Adina Mihaela

A fost o experiență unică! Am pășit într-o lume în care valorile profesiei de asistent 
medical sunt cultivate, susținute și apreciate! Modele de învățare și posibilități de 
perfecționare pe care nu le-am cunoscut până la această dată. Îmi doresc nespus ca 
măcar o parte din tot ceea ce fac asistenții medicali irlandezi pentru progresul 
sistemului de sănătate, implicând și activitatea asistenților în funcții cu reprezentare 
guvernamentală, să se regăsească și la noi.

Loghin Ingrid

Mulțumesc pentru experiența aceasta de a fi împreună, de a explora un alt model 
de practică a profesiei, de a conștientiza realitatea noastră profesională, de a dori 
să coalizăm pentru îmbunătățirea condiției profesionale prin metode actuale, 
aliniate standardelor europene și internaționale și nu în ultimul rând, vă mulțumesc 
pentru că, cunoscându-vă, am înțeles că suntem o echipă și deci o forță! Cu 
deosebită considerație, mulțumesc domnului președinte Mircea Timofte și tuturor 
celor care au depus eforturi constante pentru ca experiența noastră să fie una 
deosebită. Îmi doresc ca, revenind în unitățile noastre sanitare, să avem suficiente 
motive să devenim mai buni! Vă doresc tuturor toate cele bune!  

Dobre Cristina 

Echipei care a muncit la realizarea  acestui 
proiect,  multe mulțumiri și recunoștință 
pentru tot ce am simțit și învățat, dar și 
pentru faptul ca am conștientizat ca 
putem fi o forță pentru îmbunătățirea 
condiției noastre profesionale. Am fost 
plăcut impresionată de modul cum am 
reușit să facem o echipă frumoasă în 
cadrul căreia m-am simțit foarte bine. 
Succes mai departe tuturor!

Roman Gabriela 

Mii de mulțumiri organizatorilor, partenerilor și susținătorilor acestui proiect, tuturor celor care ne-au 
îndrumat pe parcursul modulului teoretic, dar și celor care ne-au însoțit în vizita de la Dublin. Nu în 
ultimul rând, admirație și bucurie față de colegii pe care am avut șansa să-i cunosc. 
Vă doresc zile frumoase, multă sănătate și putere de muncă! Maidic Julia 

Nyilas Carmen 

Pe parcursul acestei  vizite de lucru am primit multe  informații 
valoroase care ne deschid orizonturi și ne motivează să mergem 
mai departe. A fost o bucurie să cunosc alți colegi și membrii 
echipei de proiect.
Mulțumesc OAMR pentru această oportunitate!

Cocioabă Clemența

Nu va fi ușor să formăm echipe noi, dornice de schimbare 
dar va trebui să încercăm!  
Dacă vom reuși să ajungem o singura voce, vom fi puternici.

”Program leadership în îngrijiri medicale pentru 
directorii de îngrijiri și asistenții șefi”
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