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“În numele Vieţii şi al Onoarei, 

jur 

să îmi exercit profesia cu demnitate, 

să respect fiinţa umană şi drepturile sale 

şi să păstrez secretul profesional. 

Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de 

naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială. 

Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza 

cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii. 

Fac acest jurământ în mod solemn şi liber!” 

 

 

 

 

 

 

 
"In the name of life and honor, 

I swear 

to exercise my profession with dignity, 

to respect the human being and his rights 

and professional secrecy. 

I swear I will not allow for considerations of nationality, race, religion, political 

affiliation or social status to come between my duty and patient. 

I will maintain the utmost respect for human life even under threat and I will not use my 

medical knowledge contrary to the laws of humanity. 

I solemnly and freely vow" 
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DIABETUL ZAHARAT, SINDROMUL METABOLIC ȘI NEOPLAZIILE 

TUBULUI DIGESTIV 

 

Negrean Vasile 

Milaciu Mircea Vasile 

Milaciu Cristina 

Universitatea de Medicină și  Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

Spitalul Municipal Gherla 

 

Sindromul metabolic (SM) se referă la prezența simultană a mai multor anomalii 

metabolice, minim 3 dintre următoarele 5: obezitate abdominală, metabolism anormal al 

glucozei, trigliceride crescute, colesterol HDL redus și hipertensiune arterială.  

Prezența acestor anomalii promovează rezistența la insulină și, prin urmare, crește 

riscul de diabet clinic. SM este recunoscută astăzi ca un factor de risc pentru dezvoltarea 

unor cancere gastrointestinale specifice, inclusiv cancerul colorectal, carcinomul 

hepatocelular și cancerul pancreatic.  

Factorii de risc metabolici pentru dezvoltarea adenoamelor și a cancerelor sunt 

aceiași - obezitatea, toleranța alterată la glucoză, dislipidemia, hipertensiunea arterială, bolile 

cardiovasculare și diabetul zaharat tip 2, dar există și alte căi fiziopatologice complexe 

implicate în asocierea SM-cancere gastrointestinale. 

Această lucrare își propune să sintetizeze noutăți în legătură cu prezența SM/diabet 

zaharat și riscul de dezvoltare a cancerului de tract digestiv și să prezinte idei de nursing 

educațional aplicate de către asistentul medical pentru acești pacienți. 

 

Metabolic syndrome (MS) refers to the simultaneous presence of several metabolic 

abnormalities, minimum 3 out of the following 5: abdominal obesity, abnormal glucose 

metabolism, elevated triglycerides, reduced high-density lipoprotein (HDL) cholesterol, and 

hypertension.  

The presence of these abnormalities promotes insulin resistance and therefore 

increases risk of clinical diabetes. MS is nowadays recognized as a risk factor for developing 

specific gastrointestinal cancers, including colorectal cancer, hepatocellular carcinoma and 

pancreatic cancer.  

Metabolic risk factors for the development of adenomas and cancers are the same - 

obesity, impaired glucose tolerance, dyslipidemia, hypertension, cardiovascular diseases and 

diabetes mellitus type 2, but there are other complex pathophysiological patways involved 

in the association MS-gastrointestinal cancer. 

This paper aims to synthesize novelty in connection with the presence of MS and 

diabetes mellitus and the risk for digestive tract cancer development, and present ideas of 

educational nursing applied by the nurse for the patients. 
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GEMOTERAPIA IN CONTEXTUL TERAPIEI MODERNE 

 

Hanganu Daniela 

Universitatea de Medicină și  Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

 

În contextul evoluției actuale a omenirii întorcerea la natura, la resursele ei  valoroase 

devine o tendință importantă și în terapia modernă. Gemoterapia intermediară între alopatie 

şi homeopatie promovează “detoxifierea” organismului şi refacerea ţesuturilor afectate de 

boală cu ajutorul extractelor glicerinice (macerate glicerinice), obţinute din meristeme 

(muguri, mlădiţe, scoarţe, boboci, amenţi, seva  sau din alte ţesuturi vegetale cu potenţial de 

regenerare a plantelor). Gemoterapia utilizează gemopreparate, macerate glicerinice cu 

organotropism specific administrate în cure de 1-3 luni. Ele pot limita utilizarea 

medicamentelor alopate (chimice) sau pot duce chiar la înlocuirea acestora în timp. 

Gemoterapia poate fi utilizată ca terapie individuală sau ca suport pentru alte tipuri de terapii: 

alopatie, homeopatie. Orice afecţiune acută sau cronică poate beneficia de pe  urma acestei 

terapii. Din 120 produse gemoterapice, 53 (44,5 %) sunt obţinute din muguri, iar 67 din alte 

părţi tinere ale plantelor. Mugurii, mlădiţele, rădăcinile tinere, scoarţa rădăcinilor, scoarţa 

ramurilor tinere, seva şi seminţele sunt foarte bogate în enzime, factori de creştere, vitamine, 

proteine, aminoacizi, acizi nucleici (ADN, ARN), hormoni vegetali (auxine, gibereline, 

cinetină, acid abscisic), principii care sunt extrase în soluţia gliceroalcoolică. Activitatea 

enzimatică este blocată la momentul extracţiei în amestecul glicerinic. Diluate în apă la 

momentul administrării ele îşi exercită proprietăţile terapeutice speciale şi reglează funcţiile 

vitale ale celulelor bolnave, intervenid la acest nivel într-o manieră nonviolentă, dar 

profundă. Fiecare produs gemoterapic are un organotropism specific. Astfel,  în alergii se 

recomandă Ribes nigrum MG=D1, în tulburări de somn Tilia tomentosa MG=D1, în infarct 

miocardic Cornus sanguinea MG=D1, în hepatite Juniperus communis MG=D1, etc. Prin 

drenarea realizată de produsele gemoterapice se induce excreţia de metaboliţi şi cataboliţi 

anormali acumulaţi în diferite spaţii biologice. 

 

In the context of the current evolution of mankind, the return to nature, to its valuable 

resources, is becoming an important trend in modern therapy as well. Gemotherapy is 

intermediate between allopathy and homeopathy and promotes the “detoxification” of the 

body and restoration of tissues affected by the disease with glycerin extracts (glycerin 

macerates) obtained from meristems (buds, branches, bark, buds, avenues, sap or other 

vegetable tissues with plant regeneration potential). The detoxification of the body 

(elimination of metabolic waste) at different levels: liver, kidneys, lungs, joints, stomach, 

intestines, arterial or venous circulation, skin, etc. and recovering diseased tissues is done by 

gemotherapy, each gemopreparat having a specific organotropy. Gemotherapy uses 

gemopreparations, glycerin macerates with specific organotropism administered in cures of 

1-3 months. They can limit the use of allopathic (chemical) drugs or even replace them over 

time. Gemotherapy can be used as an individual therapy or as a support for other types of 

therapies: allopathy, homeopathy. Any acute or chronic illness may benefit from this 

therapy. Of 120 gemoterapic products, 53 (44.5%) are obtained from buds and 67 from other 

young parts of plants. The buds, branches, young roots, root bark, bark of young branches, 

sap and seeds are very rich in enzymes, growth factors, vitamins, proteins, amino acids, 



Sesiune plenară 

12 

 

nucleic acids (DNA, abscisic acid), principles which are extracted in the glycero-alcohol 

solution. Enzymatic activity is blocked at the time of extraction in the glycerin mixture. 

Diluted in water at the time of administration, they exercise their special therapeutic 

properties and regulate the vital functions of diseased cells, intervening at this level in a 

nonviolent but profound manner. Each gemoterapic product has a specific organotropy. 

Thus, in allergies, Ribes nigrum MG = D1 is recommended in sleep disorder Tilia tomentosa 

MG = D1, in myocardial infarction Cornus sanguinea MG = D1, in hepatitis Juniperus 

communis MG = D1, etc. The drainage of gemotherapeutic products induces the excretion 

of abnormal metabolites and catabolites accumulated in different biological spaces. 

 

 

ORELE DE AUR ÎN AVC 

 

Petruț Marin  

Stetco Gheorghe 

Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj 

 

AVC este un deficit neurologic cu debut brusc cauzat de întreruperea fluxului 

sanguin cerebral. Deficitul neurologic este de obicei focal (Hemipareza, Hemiplegie, Tulb 

de limbaj, Hipoestezie, Afazie, Tulburari de deglutitie); rar este global (ex hemoragia 

subarahnodiana). 

Este a treia cauza de mortalitate in Europa (dupa infarct si cancer) și prima cauza de 

handicap. In Romania una din cele mai frecvente cauze de deces si invaliditate. AVC 

reprezinta de asemenea a doua cauza de dementa, cea mai frecventa cauza de epilepsie a 

varstnicului si o cauza frecventa de depresie 

 Clasificare AVC: AVC ischemic: ~ 85%, prin ocluzia unui vas cerebral (tromboza 

sau embolie) și AVC hemoragic: ~ 15%, prin ruptura peretelui unui vas cerebral, acumulare 

de sange in parenchimul cerebral = hemoragia intraparenchimatoasa (HIP), spatiul 

subarahnoidian = hemoragia subarahnoidiana (HSA), tromboza venoasa cerebrala (TVC). 

Factorii de risc se împart în două categorii: factori nemodificabili (varsta, sexul – 

barbatii, rasa/etnia – negrii si  hispanicii din SUA, factori genetici, greutatea la nastere ˂ 

2500g sau ˃ 4000g și factori modificabili (hipertensiunea arterială, fibrilația atrială, diabetul 

zaharat, fumatul, obezitatea, sedentarismul, terapia hormonală substitutivă postmenopauză, 

abuzul de băuturi alcoolice, abuzul de droguri, folosirea contraceptivelor orale, migrena, 

apneea în somn etc.). 

AVC acut trebuie considerat la același nivel de urgență ca si infarctul miocardic. 

Echipajul medical de pe ambulanțe trebuie instruit astfel încât să poate recunoaște cu 

ușurință semnele unui AVC. Consultarea pacientului cu AVC acut de către medicul de 

familie, prelungește foarte mult durata de timp în care pacientul ajunge la neurolog. 

Ambulanțele care transportă un pacient cu semne/simptome de AVC acut trebuie să 

folosească semnale acustice și vizuale pornite. 

Tratamentul specific al AVC ischemic acut: recanalizare arterială: tromboliza 

(fibrinoliza) intravenoasă și intraarterială; recanalizare mecanică (trombectomie) – 

dispozitive de recanalizare intraarterială; terapia antiplachetară; anticoagularea precoce. 
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Diagnostic in urgenta: examen obiectiv neurologic, CT cerebral, identifica imediat 

hemoragia, ischemia evidenta dupa cel putin 2 ore de la debut, EKG, bilant biologic, 

angioCT cerebral, IRM cerebral (in centre selectionate, unde se practica de obicei si 

trombectomia) 

Tromboliza presupune o echipa pluridisciplinara si nu se rezuma doar la aministrarea 

tromboliticului. Ghidurile recomandă ca perioada de timp scursă de la primirea pacientului 

în serviciul UPU și administrarea rt-PA să fie mai mică de o oră.  

 

Stroke is a sudden onset neurological deficit caused by disruption of cerebral blood 

flow. Neurological deficit is usually focal (Hemiparesis, Hemiplegia, language Tulb, 

Hypoaesthesia, Aphasia, Swallowing disorders); rare is global (e.g. subarachnodian 

hemorrhage). 

It is the third leading cause of death in Europe (after heart attack and cancer) and the 

first cause of disability. In Romania, one of the most common causes of death and disability. 

Stroke is also the second most common cause of dementia, the most common cause of 

epilepsy in the elderly, and a common cause of depression 

Stroke classification: Ischemic stroke: ~ 85%, by occlusion of a cerebral vessel 

(thrombosis or embolism) and hemorrhagic stroke: ~ 15%, by rupture of the wall of a 

cerebral vessel, accumulation of blood in the cerebral parenchyma = intraparenchymal 

hemorrhage (HIP), subarachnoid space = subarachnoid hemorrhage (HSA), cerebral venous 

thrombosis (TVC). 

Risk factors are divided into two categories: Non-modifiable factors (age, gender – 

men, race/ethnicity – blacks and Hispanics in the US, genetic factors, birth weight of *2500g 

or ~4000g, and modifiable factors (hypertension, atrial fibrillation, diabetes, smoking, 

obesity, etc.) sedentary lifestyle, postmenopausal hormone replacement therapy, alcohol 

abuse, drug abuse, oral contraceptive use, migraine, sleep apnea, etc.). 

Acute stroke should be considered at the same emergency level as myocardial 

infarction. The medical crew on the ambulances should be trained so that they can easily 

recognize the signs of a stroke. Consultation of the patient with acute stroke by the family 

doctor greatly prolongs the length of time the patient reaches the neurologist. Ambulances 

carrying a patient with signs/symptoms of acute stroke must use acoustic and visual signals 

on. 

Specific treatment of acute ischemic stroke: arterial re-analysis: Intravenous and 

intra-arterial thrombolysis (fibrinolysis); mechanical re-analysis (thrombectomy) - intra-

arterial re-analysis devices; anti-platelet therapy; early anti-coagulations. 

Diagnosis in emergency: Neurological objective examination, cerebral CT, 

immediately identify hemorrhage, obvious ischemia at least 2 hours after onset, ECG, 

biological balance, cerebral angioCT, cerebral MRI (in selected centers, where 

thrombectomy is usually practiced) 

Thrombolysis involves a multidisciplinary team and is not limited to the 

aminostration of thrombolytic. The guidelines recommend that the time elapsed since the 

patient was received in UPU service and the rt-PA administration be less than one hour. 
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MANAGEMENTUL STRESULUI ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ 

 

Moldovan Ana-Maria  

Pană Anca Elena 

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj 

 

”Stresul este un fenomen psihosocial complex ce decurge din confruntarea persoanei 

cu cerințe, sarcini, situații, care sunt percepute ca fiind dificile, dureroase sau de mare 

importanță pentru persoana respectivă” (Baban, 1998). Fiziologul H. Selye, fondatorul 

teoriei stresului, considera că acesta reprezintă sindromul general de adaptare.  

Există dopuă tipuri de stres: eustresul sau stresul pozitiv, atunci când căutăm noi 

metode de a performa şi de a ne adapta cât mai eficient solicitărilor provenite din mediu și 

distresul sau stresul negativ, atunci când evaluarea solicitării venite din mediu este percepută 

ca fiind foarte mare şi depășește resursele pe care le deţinem. Pe termen lung, stresul negativ 

ne afectează fucţionarea corpului atât în plan fizic cât şi psihic.  

Astfel, pentru a diminua, controla sau tolera solicitările interne sau externe ce 

depăşesc resursele personale cauzate de factorii stresori, omul dezvoltă o serie de 

mecanisme/strategii de coping (Lazarus şi colaboratorii). Funcționalitatea stategiei de 

coping utilizate depinde de mai mulţi factori: tipul de stresor, condiţiile în care se produce 

evenimentul, personalitatea, experienţele de viață, vârsta, reţeaua socială de support, ș.a. 

Printre cele mai eficiente metode de gestionare a stresului se regăsesc: identificarea 

factorului stresor; modificarea stilului de gândire disfuncțional; abordarea unui stil de viață 

sănătos; dezvoltarea personală; timp dedicat nevoilor şi hobbyurilor noastre; utilizarea 

diverselor modalităţi de relaxare; planificarea eficientă a timpului; micropauzele. 

 

“Stress is a complex psychosocial phenomenon arising from a person’s confrontation 

with demands, tasks, situations that are perceived as difficult, painful, or of great importance 

to the person” (Baban, 1998). Physiologist H. Selye, the founder of stress theory, considered 

stress to be the general adaptation syndrome. 

There are two types of stress: eustress or positive stress, when we look for new ways 

to perform and adapt as efficiently as possible to environmental demands and distress or 

negative stress, when the assessment of environmental demand is perceived as very high and 

exceeds the resources we have. In the long run, negative stress affects our body both 

physically and mentally. 

Thus, in order to diminish, control or tolerate internal or external stresses that exceed 

personal resources caused by stressors, the human develops a series of coping 

mechanisms/strategies (Lazarus and collaborators). The functionality of the coping strategy 

used depends on several factors: The type of stressor, the conditions under which the event 

occurs, personality, life experiences, age, social support network, etc. Among the most 

effective methods of stress management are: identifying the stressor; modifying the 

dysfunctional thinking style; addressing a healthy lifestyle; personal development; time 

dedicated to our needs and hobbies; using various ways of relaxing; efficient time planning; 

micropause. 
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MANAGEMENTUL TRANSFORMAȚIONAL 

 

Kerekes Adelhaida 

Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

 

Leadership-ul transformațional reprezintă o formă nouă de conducere prezentată ca 

„o nouă paradigmă” sau ca “o nouă abordare a conducerii”. În principal leadership-ul 

transformațional este opus conducerii tranzacționale, deoarece aceasta trece dincolo de 

schimburile de tip cost-beneficiu, concentrânduse pe inspirarea subordonaților de către 

conducător de a realiza performanțe peste standardele fixate. Leadership-ul transformațional 

se referă la creșterea atașamentului emoțional al subordonaților față de organizație, creșterea 

resurselor motivaționale, identificarea personală a subordonaților cu conducătorii, 

împărtășirea viziunii conducătorilor și traducerea ei în fapt (Zlate, 2004, p. 200). 

Modelul leadership-ului transformațional s-a dezvoltat ca o evoluție a modelului 

tranzacțional și are la bază rolul liderului ca agent de schimbare în cadrul organizației sau în 

cadrul comunității (în acest caz vorbim despre schimbare socială). Downton a fost primul 

care a utilizat termenul, în 1973, pentru a-l diferenția de leadership-ul tranzacțional, însă 

conceptul a intrat în atenția publicului larg abia în 1978, odată cu publicarea lucrărilor lui 

Burns pe tema leadership-ului politic. 

În anul 1978, psihosociologul american James McGregor Burns publică lucrarea 

„Leadership”, aducând în atenţia comunităţii ştiinţifice o nouă paradigmă în analiza actului 

de conducere, ce nu fusese abordată în niciuna dintre teoriile anterioare cea a leadershipului 

transformaţional (Douglas, 2002).  

În prezent, aproape fără excepţie şi indiferent despre ce tip de organizaţie vorbim, 

trainingurile de leadership modern au în vedere formarea de competenţe ale liderului 

transformațional, în primul rând pentru că, mai ales în condiţiile îndeplinirii unor obiective 

netranzacţionale la nivel de performanţă, acesta trebuie să utilizeze predilect „contractul 

psihologic” în formarea angajamentului afectiv la subordonaţi. În termeni instituţionali, 

acest angajament se traduce prin formarea şi introiectarea culturii organizaţionale. 

 

Transformational leadership is a new form of leadership presented as a “new 

paradigm” or a “new approach to leadership.” Transformational leadership is primarily 

opposed to transactional leadership, as it goes beyond cost-benefit exchanges, focusing on 

inspiring subordinates to perform above set standards. Transformational leadership refers to 

increasing the emotional attachment of subordinates to the organization, increasing 

motivational resources, personally identifying subordinates with leaders, sharing the vision 

of leaders, and translating it into fact (Zlate, 2004, p. 200) 

The transformational leadership model has developed as an evolution of the 

transactional model and is based on the role of the leader as an agent of change within the 

organization or within the Community (in this case we are talking about social change). 

Downton was the first to use the term in 1973 to differentiate it from transactional leadership, 

but the concept came to the attention of the general public only in 1978 with the publication 

of Burns' works on political leadership. 

In 1978, American psychosociologist James McGregor Burns published his work 

leadership, bringing to the attention of the scientific Community a new paradigm in the 
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analysis of leadership, which had not been addressed in any of the previous theories of 

transformational leadership (Douglas, 2002). 

At present, almost without exception and regardless of what type of organization we 

are talking about, modern leadership trainings are aimed at training the transformational 

leader’s skills, primarily because, especially in the context of meeting non-transactional 

performance objectives, it must use the “psychological contract” in the formation of affective 

commitment in subordinates. In institutional terms, this commitment translates into the 

formation and introjection of organizational culture. 

 

 

PROFESIA DE ASISTENT MEDICAL – VOCAȚIE 

 

Bugnariu Lăcrimioara-Carmen 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Cluj 

 

În profesia noastră, vocație înseamnă empatie, să-ți pese de ceilalți oameni și dacă îți 

pasă trebuie nu doar să vrei ci și să știi cum să-i ajuți. 

Am făcut o călătorie în lumea valorilor care stau la baza alegerii profesiei și maniera 

în care ele pot fi manifestate în relația cu pacientul. Asistentul medical, de-a lungul timpului, 

a descoperit cât de important este să ofere înțelegere, timp, ascultare și răbdare de a-i 

cunoaște pe ceilalți, a-i îndruma și a-i susține. 

Ziua internațională a Asistentului Medical se sărbătorește pentru a marca 

contribuțiile pe care asistenții medicali le-au adus și continuă să le aducă societății. Ziua de 

12 mai a fost aleasă Ziua Aniversară a tuturor asistenților medicali, întrucât este și 

aniversarea nașterii lui Florence Nightingale, fondatoarea a ceea ce se înțelege astăzi o 

asistentă medicală modernă. 

Omenia, onestitatea și răbdarea sunt calități care ar trebui să se regăsească în fiecare 

om care își dorește să urmeze cariera de asistent medical. 

 

In our profession, vocation means empathy, to care about other people and if you 

care, you have to not only want but also to know how to help them. 

We made a journey into the world of values that underlie the choice of profession 

and the way in which they can be manifested in the relationship with the patient. The nurse, 

over time, has discovered how important it is to provide understanding, time, listening, and 

patience to get to know, guide, and support others. 

International Nurses' Day is celebrated to mark the contributions that nurses have 

made and continue to make to society. The 12th of May has been chosen as the Anniversary 

of All Nurses, as it is also the anniversary of the birth of Florence Nightingale, the founder 

of what is now understood to be a modern nurse. 

Humanity, honesty and patience are qualities that should be found in every person 

who wants to pursue a career as a nurse. 
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VULNERABILITATEA  BOLNAVULUI PSIHIC ÎN CONDIŢII REACTIVE LA 

DIVERSE SITUAŢII PSIHOTRAUMATIZANTE 

 

 Moraru Rozalia-Mina 

Holdiș Daniela-Ileana 

Buda Ioana-Daciana 

Școala Postliceală Tehnică ,, Henri Coandă” Baia Mare 

 

 În diferite situaţii de viaţă, punem eticheta „nu eşti normal”, normalitatea fiind, de 

asemenea, o noţiune ambiguă şi, deseori, legată de judecăţi de valoare, în mod special, de 

valori culturale şi de valori ale societăţii. Chiar şi în cadrul aceleaşi culturi, conceptele de 

sănătate mintală pot evolua în timp, pe măsură ce valorile societăţii se schimbă. 

 Se spune adesea că toţi suntem „un pic anormali”; este oare această afirmaţie 

adevărată sau nu? Această întrebare poate fi mai uşor de explicat, dacă înlocuim cuvântul 

„normal” cu cuvântul „sănătos”. În acest sens, în ceea ce priveşte sănătatea mintală, 

normalitatea poate fi definită de următoarele atribute: sentiment de bine; utilizarea sublimării 

ca principal mecanism de apărare; capacitatea de a amâna plăcerile prezente pentru altele 

din viitor; păstrarea unui sens intact al realităţii; relaţii interpersonale armonioase. Există 

multe ipoteze care încearcă să explice modul de apariţie a tulburărilor psihice, însă anumiţi 

experţi din domeniul sănătăţii mintale consideră că tulburările psihice sunt legate de alterări 

ale cantităţii de neurotransmiţători, de modificări neurodevelopmentale sau de mutaţii la 

nivel genetic. Diagnosticul unei tulburări psihice are o anumită povară socio-etică, care nu 

există într-o altă specialitate medicală clinică, deoarece această categorie de pacienți se 

referă la contingentul cel mai vulnerabil al populației. Pentru pacienții psihiatrici, acest lucru 

se manifestă frecvent prin scăderea încrederii publice, încălcarea demnității, restricționarea 

drepturilor și prin stigmatizare. Nursing-ul în psihiatrie are anumite particularităţi spre 

deosebire de celelalte ramuri ale medicinei, datorită particularităţilor pacienţilor, adică a 

simptomatologiei clinice pe care o prezintă şi, mai ales, datorită lipsei conştiinţei bolii, adică 

a nerealizării pierderii contactului cu realitatea. Una din consecinţele acestui fapt este că, în 

psihiatrie, există două tipuri de internare: voluntară şi nevoluntară.  

 Specialiștii în psihologie socială au publicat concluzii preliminare privind 

modificarea comportamentului uman în perioada de pandemie. Dar, pentru concluzii în urma 

cărora vor fi posibile unele măsuri studiile trebuie să se desfășoare pe o scala mai mare de 

timp.   Vorbind despre pandemia COVID-19 în primul rând avem sentimentul de 

incertitudine, stare care vine cu alte multe trăiri precum: izolare, anxietate, tristețe, etc. Există 

sentimente, stări, emoții dificile pe care le putem experimenta în timpul pandemiei, tristete, 

dezamagire, furie, vinovatie, frustrare sau singuratate, care, sunt răspunsuri normale în 

această perioadă, la condiții anormale. Ne întristăm și experimentăm durerea și pierderea. 

Este important să adoptăm o abordare plina de compasiune pentru noi înșine și pentru cei 

din jurul nostru.  

 

In various life situations, we label “you are not normal”, normality being also an 

ambiguous notion and often linked to value judgments, in particular, cultural values and 

values of society. Even within the same culture, mental health concepts can evolve over time 

as societal values change. It is often said that we are all “a little abnormal”; is this statement 
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true or not? This question may be easier to explain if we replace the word “normal” with the 

word “healthy.” In this regard, in terms of mental health, normality can be defined by the 

following attributes:  feeling good; using sublimation as the main defense mechanism; the 

ability to postpone present pleasures for others in the future; keeping an intact sense of 

reality; harmonious interpersonal relationships. There are many hypotheses that try to 

explain how mental disorders occur, but some mental health experts believe that mental 

disorders are related to alterations in the amount of neurotransmitters, neurodevelopmental 

changes, or mutations at the genetic level. 

The diagnosis of a mental disorder has a certain socio-ethical burden, which does not 

exist in another clinical medical specialty, because this category of patients refers to the most 

vulnerable contingent of the population. For psychiatric patients, this is often manifested by 

a decrease in public trust, violation of dignity, restriction of rights and stigmatization. 

Nursing in psychiatry has certain peculiarities unlike other branches of medicine, due to the 

particularities of patients, that is, the clinical symptoms they present and, especially, due to 

the lack of awareness of the disease, that is, the failure to achieve the loss of contact with 

reality. One of the consequences of this is that in psychiatry, there are two types of 

internment: voluntary and involuntary. 

Social psychology specialists have published preliminary conclusions on the 

modification of human behavior during the pandemic period. But for conclusions that will 

make it possible to take some measures, the studies must be conducted on a larger scale of 

time. Talking about the COVID-19 pandemic first we have the feeling of uncertainty, which 

comes with many other feelings such as: Isolation, anxiety, sadness, etc. There are feelings, 

States, difficult emotions we can experience during the pandemic, sadness, disappointment, 

anger, guilt, frustration or loneliness, which are normal responses during this period to 

abnormal conditions. We feel sad and experience pain and loss. It is important to take a 

compassionate approach to ourselves and those around us. 

 

 

PERSPECTIVE ASUPRA SCĂDERII INCIDENȚEI BOLILOR PROFESIONALE 

PRIN SUPRASOLICITAREA APARATULUI LOCOMOTOR ÎN RÂNDUL 

ASISTENȚILOR MEDICALI 

 

Florescu Emil 

Luca Emilia 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Cluj 

 

 Această lucrare umărește să evidențieze incidența afecțiunilor musculo-scheletale la 

asistenții medicali prin suprasolicitarea aparatului locomotor și principalele cauze 

profesionale ale acesotra. În raport cu componenta profesională a asistenților medicali, 

manipularea manuală a maselor este asociată cu leziunile coloanei vertebrale și apar ca 

urmare a modului inadecvat în care se efectuează mișcările de ridicare, prin încărcarea bruscă 

a discurilor, manipulări pripite sau necorespunzătoare a pacientului.  

 Scopul acestui articol este de a rezuma dovezile actuale pentru intervențiile menite 

să diminueze riscul de accidentare al asistenților medical în contextul exercitării profesiei. 

Nu există o abordare standard pentru îmbunătățirea siguranței asistenților medicali care să 
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poată fi generalizată la diverse medii de lucru. Demersurile ințiate în acest sens se axează pe 

soluții bazate pe dovezi și pe inițiative politice și legislative, care să faciliteze implementarea 

acestora. Astfel de demersuri pot diferi de la un stat la altul, elementul comun al acestora 

fiind abordarea ergonomică în vederea reducerii riscului de accidentare și suprasolicitare a 

aparatului locomotor. Expunerea acestor măsuri, prin prisma beneficiilor, a elementor 

tehnice și a mijloacelor de implementare poate constitui un punct de plecare în identificarea 

unor viitoare soluții, care să-și găsească aplicabilitatea și în sistemul de sănătate românesc.  

 

 This paper aims to highlight the incidence of musculoskeletal disorders in nurses by 

overloading the musculoskeletal system and their main professional causes. Concerning the 

professional component of nurses, manual handling of the masses is associated with spinal 

cord injuries and occurs as a result of improper way of performing lifting movements, sudden 

loading of discs, and hasty or poor handling of the patient. 

 This article aims to summarize the current evidence for interventions to reduce the 

risk of injury to nurses in the context of the profession. There is no standard approach to 

improving the safety of nurses that can be generalized to various work environments. The 

steps are taken in this regard on evidence-based solutions and policy and legislative 

initiatives to facilitate their implementation. Such approaches may differ, their common 

element is the ergonomic approach to reduce the risk of injury and overload of the 

musculoskeletal system. The presentation of these measures, in terms of benefits, technical 

elements, and means of implementation can be a starting point in identifying future solutions, 

which will find their applicability in the Romanian health system. 

 

 

EFECTELE SCHIMBĂRII CLIMATICE ASUPRA ORGANISMULUI UMAN 

 

Petrişor Ştefania 

Cioară Benea Daniela  

Colegiul Național "Gheorghe Şincai" Cluj-Napoca 

 

Schimbarea climatică devine tot mai prezentă în viețile noastre și se vorbește despre 

ea mai mult ca niciodată. Fiind o problema de viitor, efectele acesteia vor deveni tot mai 

problematice pentru evoluția umanității. Lucrul cel mai impactat va fi sănătatea omului, 

astfel am decis să vorbesc despre efectele pe care schimbarea climatică le-ar putea avea 

asupra noastră. Nu toata lumea va fi la fel de afectată, iar țările cel mai puțin dezvoltate vor 

avea cel mai mult de suferit.  

Din datele oferite de organizaţia mondială a sănătății, între anii 2030 și 2050, vor fi 

cauzate aproximativ 250000 de morți anuale adiționale, datorită efectelor asupra societății și 

a mediului înconjurător. Datorită încălzirii globale, calitatea aerului se va schimba, lucru 

care va duce la apariția mai multor boli respiratorii si cardiovasculare, dar în același timp va 

afecta și mâncarea și apa pe care o bem. Modul în care trăiesc plantele va fi modificat, astfel 

și mancarea pe care o mancam va fi modificata și de o calitate mai slabă. Schimbarea va 

determina apariția fenomenelor extreme, ce vor aduce de la sine dezastre naturale, care vor 

cauza mulți răniți și chiar morți. Este grea estimarea exacta a impactului pe care aceasta 
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schimbare chiar o va avea, trebuie sa luăm atitudine și sa incercam sa incetinim schimbarea 

climatică. 

 

Climate change is being more present in our lives and it is talked about more than 

ever. As a future problem, its effects will become more problematic for the evolution of 

humanity. The most impacted thing will be our health, that is why I have decided to talk 

about the effects that climate change might have on us. Not everyone will be as affected, less 

evolved countries will be the ones to suffer the most.  

From the data offered by the world health organisation, between 2030 and 2050, there 

will be an increase to about 250000 deaths per year, caused by the effects on society and 

environment. Climate change will change air's quality, which will cause more respiratory 

and cardiovascular diseases. It will also affect the food and water we drink. The way in which 

plants and animals grow will be modified, creating a lower quality. Climate change will also 

determinate the appearance of extreme weather, which could eventually lead to natural 

disasters that will cause many injuries and deaths. It is hard to estimate the exact impact this 

change will have, but it is important that we take action to try and slow climate change. 
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FLORENCE  NIGHTINGALE – VIAȚA ȘI ACTIVITATEA PROFESIONALĂ 

 

Druță Cosmina 

Luca Emilia 

Școala Postliceală,,Henri Coandă” Cluj-Napoca 

 

Florence  Nightingale  s-a nascut in data de 12 Mai 1820 si a fost numita dupa orasul 

italian al nasterii sale,  Florenta, Italia, fiind a doua fiica a parintilor Frances si William Shore 

Nightingale, de origine britanica foarte bogati si  angajati foarte activ pe plan politic.  

Florence si-a inceput  adevarata formare in spitalul  Kaiserswerth, timp de o luna in 

anul 1851. Aceasta experienta  este considerata un punct de cotitura in viata sa. Între 1853-

1854  a ocupat functia de director al Institului de ingrijire a domnisoarelor bolnave din 

Londra. Intre 1854-1856, in timpul Razboiului din Crimea, a avut loc cea mai semnificativa 

contributie a ei la profesia de asistent medical. În timpul războiului, Florence a mostenit 

numele de Doamna cu lampa. Echipata cu o lampa pe gaz, obisnuia sa-si faca  rondul noaptea 

la soldatii raniti, pe care ii incuraja. 

Florence Nightingale a devenit director de asistenta medicala la Spitalul Scutari, 

Turcia, lucrand la imbunatatirea starii soldatilor raniti. La 18 luni de la sosirea sa a reusit sa 

reduca rata mortalitatii de la 40%  la 2%, in special prin imbunatatirea conditiilor de igiena. 

A luptat in 1857 alaturi de Lordul Panmure, ministrul de razboi, pentru a infiinta o Comisie 

Regala  care sa investigheze  rata mortalitatii in armata in timp de pace si in timp de razboi. 

Infiintata in 1858, aceasta comisie, sub conducerea sa, a  elaborat un raport de peste 1000 de 

pagini care a transformat sistemul sanitar britanic. Sprijinita de dr. William  Farr, un eminent 

statistician medical, Florence  a dezvoltat o versiune imbunbatatita a diagramelor circulare.  

In anul 1860, Florence a pus  bazele unei Scoli de Pregatire pentru Infirmiere la 

Spitalul Sfantul Thomas din Londra. O data ce asistentele treceau  prin acest proces de 

pregatire ele erau trimise in spitalele din regiunea britanica, unde ele impartaseau ideile pe 

care le-au invatat si s-a stabilit programul de instruire dupa modelul Nightingale.  

Florence Nightingale a continuat să-și îndeplinească îndatoririle sociale reformiste în 

întreaga Europă și a murit în somn în august 13, 1910, la vârsta de 90. Medalia de la Florence 

Nightingale a fost creată în onoarea ei și este cea mai înaltă distincție pe care orice asistență 

o poate obține. Ziua ei de naștere este sărbătorită ca Ziua Internațională a Asistenților 

Medicali din întreaga lume. 

 

Florence Nightingale was born on May 12, 1820 and was named after the Italian city 

of her birth, Florence, Italy, being the second daughter of her parents Frances and William 

shore Nightingale, very wealthy British and politically active. 

Florence began her true training in Kaiserswerth Hospital for a month in 1851. This 

experience is considered a turning point in his life. Between 1853-1854 he served as director 

of the sick ladies' Care Institute in London. Between 1854 and 1856, during the Crimean 

War, her most significant contribution to the nursing profession took place. During the war, 

Florence inherited the name Lady with the lamp. Equipped with a gas lamp, she used to 

make her rounds at night to the wounded soldiers, whom she encouraged. 

Florence Nightingale has become Director of Medical assistance at Scutari Hospital, 

Turkey, working on improving the condition of wounded soldiers. 18 months after his arrival 

he managed to reduce the mortality rate from 40% to 2%, especially by improving hygiene 

conditions. He fought in 1857 with Lord Panmure, the Minister of War, to establish a Royal 

Commission to investigate death rates in the military in peacetime and wartime. Set up in 

1858, this commission, under its leadership, has produced a more than 1000-page report that 

transformed the British health care system. Supported by Dr. William Farr, an eminent 

medical statistician, Florence has developed an improved version of circular diagrams. 
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In 1860, Florence established a training school for nurses at St. Thomas Hospital in 

London. Once the nurses went through this training process, they were sent to hospitals in 

the British region, where they shared the ideas they had learned, and the training program 

was established according to the Nightingale model. 

Florence Nightingale continued to perform her reformist social duties throughout 

Europe and died in her sleep on August 13, 1910, at the age of 90. The medal of Florence 

Nightingale was created in her honor and is the highest distinction any assistance can obtain. 

Her birthday is celebrated as the International day of nurses around the world. 

 

 

PRIMUL CONTACT CU LUMEA MEDICALĂ ÎN PLINĂ PANDEMIE DE 

SARS COV 2 

 

Masca Elena Gianina, 

Niculăescu Carmen 

Școala Postliceală „Henri Coandă” Cluj-Napoca 

 

Hotărârea de a mă îndrepta spre această ”meserie” de asistent medical nu are nimic 

de a face cu perioada pandemiei. A fost să se întâmple atunci și într-un Spital de Boli 

Infecțioase, în plină pandemie. 

Ghilimelele au fost folosite pentru că eu nu o percep neapărat ca pe o meserie, ci mai 

degrabă ca pe o vocație. O ai sau nu, o descoperi sau nu. Și nu o cauți. Dacă ai noroc, te 

găsește ea pe tine. Eu am avut noroc. Am descoperit că asta mă completează, că nu există 

sentiment mai minunat, decât să știi la sfârșitul zilei, că ceea ce ai făcut în ziua respectivă a 

fost de folos cuiva, că ai dăruit speranță, bine, iubire și că, în egală măsură, ai alinat suferințe 

și dureri. 

Când ai înțeles că un cuvânt, o privire, un strâns de mână pot face diferența, ești pe 

drumul cel bun. Și au fost momente, din păcate, în care nu am putut face mai mult de atât. 

Dar au contat. Și au făcut diferența. Pentru că iubirea și speranța fac minuni. Am descoperit 

în contextul pandemiei că se poate zâmbi atât de mult și de frumos chiar și cu masca pe 

față...Pentru că zâmbetul nu e doar surâs. Pleacă din inimă și se vede în fiecare gest, într-o 

privire. Și nu poți spune niciodată ”nu e lupta mea, nu e durerea mea”. Cu fiecare caz e și 

lupta mea, e și durerea mea. Nu suntem imuni la durere. Nici măcar nu ne prefacem că am 

fi. Suntem acolo pur și simplu pentru a alina suferințe. Și nu doar prin administrarea 

tratamentului. 

Când, după o lună de la externare, un pacient care s-a luptat o vreme pentru fiecare 

gură de aer, îți spune: ”Mi-e dor de vorbele calde și de mâinile care mult m-au mângâiat...” 

realizezi ca ai reușit. Și sentimentul acesta de împlinire este de neprețuit. 

 

The decision to move toward this “job” as a nurse has nothing to do with the 

pandemic period. It was going to happen in an infectious disease hospital in the middle of a 

pandemic. 

Quotes have been used because I do not necessarily perceive it as a profession, but 

rather as a vocation. Whether you have it or not, discover it or not. And you're not looking 

for her. If you're lucky, she'll find you. I was lucky. I have found that this completes me, that 

there is no more wonderful feeling than knowing at the end of the day, that what you did that 

day was useful to someone, that you gave hope, good, love, and that you also relieved 

suffering and pain. 

When you understand that a word, a look, a handshake can make a difference, you 

are on the right track. And there were times, unfortunately, when I couldn't do more than 

that. But it did matter. And they made a difference. Because love and hope do wonders. I 

discovered in the context of the pandemic that you can smile so much and beautifully even 



Multiculturalitate și nursing 

23 
 

with the mask on your face… because the smile is not just a smile. He goes from the heart 

and sees himself in every gesture, in a glance. And you can never say, “it’s not my fight, it’s 

not my pain.” With every case, it's my fight, it's my pain. We are not immune to pain. We're 

not even pretending to be. We are simply there to alleviate suffering. And not just by 

administering the treatment. 

When, a month after discharge, a patient who has struggled for a while for every 

breath of air, says to you, “I miss the warm words and the hands that have comforted me…” 

you realize you have succeeded. And this sense of fulfillment is invaluable. 

 

 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ASISTENTULUI MEDICAL 

 

Platon Ianna 

Școala Postliceală „Ocrotirea” Cluj-Napoca 

 

 Anual, la data de 12 mai, este sărbătorită Ziua internațională a asistentului medical, 

fiind și un omagiu adus celebrei Florence Nightingale, cea care a pus bazele moderne ale 

asistenţei medicale. 

 În Republica Moldova, prin decizia Ministerului Sănătăţii, Ziua Internaţională a 

Nurselor este sărbătorită începând cu anul 1994. Aici activează peste 20 de mii de asistenţi 

medicali, ceea ce constituie aproape două treimi din totalul lucrătorilor medicali. În regiunile 

în care numărul de medici este mai mic, asistenţii trebuie să facă faţă multor situaţii 

complexe, uneori chiar să suplinească doctorii. Sunt cifre prezentate de Compania Naţională 

de Asigurări în Medicină în contextul Zilei Internaţionale a Asistentului Medical, marcată la 

12 mai. 

 În anul curent, tema acestei zile, stabilită de Consiliul Internaţional al Asistenţilor 

Medicali, este: ”Nursele: o voce de urmat – investiți în nursing și respectați drepturile pentru 

a asigura sănătatea globală” (Nurses: A Voice to Lead – Invest in Nursing and respect rights 

to secure global health), făcând un apel pentru investiţia în asistenţa medicală şi respectarea 

drepturilor de securitate a sănătăţii globale.  

Asistentul medical este o verigă extrem de importantă a sistemului medical. Actul medical 

la toate nivelurile nu s-ar putea desfășura fără munca și dăruirea de zi cu zi a asistentului 

medical. Pentru o conlucrare armonioasă, asistenții medicali din întreaga lume au nevoie de 

susținere și empatie, mai ales în vremurile pe care le trăim. 

 În 2021, Organizația Mondială a Sănătății a adoptat documentul vizionar Global 

Strategic Directions on Nursing and Midwifery 2021-2025 care propune patru direcții de 

acțiuni de realizat pentru fortificarea resurselor umane în nursing și anume: formarea 

profesională a unui număr suficient de nurse și moașe cu competențe ce vor face față 

necesităților populației; crearea locurilor de muncă, gestionarea migrației, recrutarea și 

menținerea nurselor și moașelor acolo unde este nevoie; fortificarea leadershipului prin 

sisteme academice corespunzătoare; asigurarea suportului, respectului, protecției, motivației 

și dotarea cu echipamente pentru a facilita oferirea de servicii de sănătate de calitate. 

 Cu prilejul Zilei internaționale a asistentului medical Asociația de Nursing a 

prezentat o serie de soluții aplicarea cărora o văd importantă pentru dezvoltarea acestei 

profesii în Republica Moldova, dar și pentru îmbunătățirea actului medical. Deasemenea au 

avut loc un număr mare de activităţi realizate în cadrul institutiilor sanitare, precum: acţiuni 

de caritate – asistenții medicali de la două spitale de copii din municipiul Chişinău care au 

organizat măsuri de caritate şi au ajutat două familii vulnerabile; participarea la Concertul 

de Caritate „Mâinile care ajută sunt sfinte” pentru susţinerea îngrijirilor la domiciliu, (au 

participat 100 asistenți medicali); în instituţiile medicale au fost organizate flashmob-uri 

pentru susţinerea Campaniei. Un alt concurs a fost pentru cel mai bun eseu „Alegerea mea 

de a deveni asistent medicali” şi aici au fost scrise 118 eseuri. Toate eseurile au fost 
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menţionate cu insigna „Pentru dăruire în profesie” iar eseurile au post publicate în cartea 

„File de aur din istoria asistenţilor medicali din RM”. 

 

 On May 12, the International day of nursing is celebrated annually and is a tribute to 

the famous Florence Nightingale, who laid the modern foundations of healthcare. 

 In the Republic of Moldova, by decision of the Ministry of Health, the International 

day of nurses is celebrated since 1994. More than 20 nurses work here, which makes up 

nearly two-thirds of all healthcare workers. In regions where the number of doctors is lower, 

nurses have to cope with many complex situations, sometimes even to supplement doctors. 

These are figures presented by the national Health Insurance Company in the context of the 

International day of Medical Assistant, marked on May 12. 

 This year, the theme of this day, set by the International Council of nurses, is “nurses: 

A voice to follow – invest in nursing and respect Rights to ensure Global Health” (nurses: A 

voice to lead – invest in nursing and respect rights to secure global health), calling for 

investment in healthcare and respect for global health security rights. 

 The medical assistant is an extremely important link in the medical system. The 

medical act at all levels could not take place without the daily work and dedication of the 

nurse. For a harmonious collaboration, nurses around the world need support and empathy, 

especially in the times we live in. 

 In 2021, the World Health Organization adopted the visionary Global Strategic 

Directions on nursing and Midwifery 2021-2025 document which proposes four directions 

of action to be taken to strengthen human resources in nursing, namely: training of a 

sufficient number of nurses and midwives with skills that will meet the needs of the 

population; creating jobs, managing migration, recruiting and maintaining nurses and 

midwives where needed; strengthening leadership through appropriate academic systems; 

providing support, respect, protection, motivation and equipment to facilitate the provision 

of quality health services. 

 On the occasion of the International day of nursing the nursing Association presented 

a series of solutions that I see important for the development of this profession in the 

Republic of Moldova, but also for the improvement of the medical act. There were also a 

large number of activities carried out within the health institutions, such as: Charity actions 

– nurses from two children’s hospitals in Chisinau, who organized charity measures and 

helped two vulnerable families; Participation in the charity concert “helping hands are holy” 

to support home care, (100 nurses participated); flashmobs were organized in the medical 

institutions to support the campaign. Another contest was for the best essay “My choice to 

become a Medical Assistant” and 118 essays were written here. All the essays were 

mentioned with the badge “for dedication in the profession” and the essays have post 

published in the book “Golden File in the History of nurses in the Republic of Moldova”. 

 

 

MULTICULTURALITATE ȘI NURSING ÎN SPANIA 

 

Tripon Adrian 

Mureșan Cornelia 

Școala Postliceală „Ocrotirea” Cluj-Napoca 

 

 În Spania, într-un mod mai mult sau mai puțin „regulat”, asociațiile profesionale de 

asistență medicală, împreună cu școlile de asistență medicală și serviciile de sănătate, 

sărbătoresc de obicei Ziua Internațională a Asistentului Medical, deși această sărbătoare este 

adesea doar o comunicare în rețele medicale.  

 Alteori, se ține un eveniment mic, cum ar fi o discuție sau o conferință, care nu este 

întotdeauna raportată în presa națională sau locală și, prin urmare, are un „impact social” 
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redus. 

 Echipele medicale spaniole își amintesc de sărbătorirea,,Sfântului Ioan de 

Dumnezeu’’ pe 8 martie și, deși mulți dintre ei știau despre asta și despre relația „Ordinului 

Religios Sfântul Ioan de Dumnezeu” cu profesia de asistent medical, nu știau că a fost tiparul 

asistenților medicali și că Colegiile Profesionale de Asistență Medicală, îl celebrează, în 

prezent, în mod majoritar la nivel național. Așa că nimeni nu și-a amintit să-l sărbătorească 

în școlile lor. 

Sfântul Ioan al lui Dumnezeu. 

 Să începem prin a ne aminti că Sfântul Ioan al lui Dumnezeu este patronul spitalelor, 

bolnavilor, pompierilor, alcoolicilor, vânzătorilor de cărți, iar din 1948 patron al 

practicanților și prin moștenire, astăzi în Spania, al actualelor asistente medicale,sărbătorind 

acest festival în fiecare 8 martie în amintirea morții sale (1550), în orașul Granada. 

 S-a propus chiar ca Sfântul Ioan al lui Dumnezeu să fie recunoscut la nivel 

internațional ca patron al umanizării asistenței medicale. (2017) 

Patronul Practicanților 

 Practicanții Spanioli, în decembrie 1948, au sărbătorit la Madrid a III-a Adunare 

Națională a Consiliilor Provinciale ale Practicanților și în aceasta a fost prezentată o lucrare 

prin care să-l aleagă pe Sfântul Ioan al lui Dumnezeu ca patron. 

 Fiecare zi prezentată evidențiază rolul asistenților medicali, care atât istoric, cât și 

astăzi, își desfășoară activitatea de îngrijire cu profesionalism, dăruire, empatie, într-o 

manieră umanizată, cuprinzătoare și eficientă. 

 

 In Spain, on a more or less "regular" basis, professional healthcare associations, 

together with nursing schools and health services, usually celebrate International Nurses' 

Day, although this holiday is often just a communication. in medical networks. 

 At other times, a small event is held, such as a discussion or conference, which is not 

always reported in the national or local press and therefore has little "social impact". 

 Spanish medical teams remember the celebration of "St. John of God" on March 8, 

and although many of them knew about it and the relationship of the "Religious Order of St. 

John of God" with the profession of nurse, they did not know that it was the pattern nurses 

and that the Professional Colleges of Health Care, currently celebrate it mostly nationally. 

So no one remembered to celebrate it in their schools. 

Saint John of God. 

 Let's start by remembering that St. John of God is the patron saint of hospitals, the 

sick, firefighters, alcoholics, booksellers, and since 1948 patron of practitioners and by 

inheritance, today in Spain, of current nurses, celebrating this festival every March 8 in 

memory of his death (1550), in the city of Granada. 

It has even been proposed that St. John of God be recognized internationally as the patron 

saint of the humanization of health care. (2017) 

Patron of Practitioners 

 In December 1948, the Spanish Practitioners celebrated the Third National Assembly 

of the Provincial Councils of Practitioners in Madrid, and a paper was presented in which to 

elect St. John of God as patron. 

 Each day presented highlights the role of nurses, who both historically and today, 

carry out their care with professionalism, dedication, empathy, in a humanized, 

comprehensive and efficient manner. 
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ZIUA NAȚIONALĂ A ASISTENTEI MEDICALE ÎN ANGLIA 

 

Georgiana Tunyogi 

Niculaescu Carmen 

Liceul Teoretic,,Victor Babes” Cluj-Napoca 

 

Istoria asistenței medicale în sine datează din istoria antică, când bolnavii erau 

îngrijiți în temple și lăcașuri de cult. În epoca creștină timpurie, asistența medicală în Regatul 

Unit era intreprinsă de anumite femei din Biserica Creștină, serviciile lor fiind extinse pentru 

pacienți chiar în casele lor. Asistența medicală modernă a început în secolul al XIX-lea în 

Germania și Marea Britanie și s-a răspândit în întreaga lume până în 1900. 

Populația engleză/americană sărbătoresc Ziua Națională a Asistentelor medicale, pe 

data de 6 Mai, fiind de asemenea prima zi a Săptămânii Naționale cu același nume, care se 

încheie pe data de 12 Mai, aceasta dată fiind și ziua de naștere a Florecei Nightingale. 

Florence este o celebră asistentă britanică care a trait între 1820-1910. Aceasta a contribuit 

la menținerea igienei spitalelor și a scris cărți despre cum ar trebui să fie o asistenta bună. 

Tot ce știm în present despre menținerea ordinei și igiena în spital este datorată  muncii și 

cercetărilor sale. 

Celebrarea Zilei Nationale a Asistentelor are loc peste tot în UK/America cu mari 

onoruri. Adesea se organizează banchete, proclamații locale, naționale și seminarii. In cadrul 

acestor întâlniri se prezintă activitatea pe diferite secţii, rezultatele si se dezbat cazurile 

complicate. 

Majoritatea asistentelor primesc aprecieri si distincţii, fiind specificată munca 

deosebită pe care o depun. Este, de asemenea, important să celebrăm dedicarea lor, dar și 

sacrificiile făcute pentru profesia  lor. Asistentele sunt foarte respectate și foarte apreciate, 

acestea  ajută oamenii atât la locul de muncă cât și în exteriorul acestuia. Asistentele ajută 

oamenii și familiile acestora să accepte boala, să o înțeleagă și dacă este necesar să trăiască 

cu aceasta, prin compasiunea sa. 

Am ales să devin asistentă deoarece m-a impresionat devotamentul asistentelor  

pentru semenii lor, dorinţa de a alina sufetinţa si empatia de care dau dovadă. 

 

The history of nursing itself dates back to ancient history, when the sick were cared 

for in temples and places of worship. In the early Christian era, nursing in the United 

Kingdom was undertaken by certain women in the Christian Church, their services being 

extended to patients in their homes. Modern nursing began in the 19th century in Germany 

and Britain, and spread worldwide by 1900. 

English/American people celebrate the National Nurses day on 6 of May, being also 

the first day of National Nurses Week which concludes on 12 of May, the anniversary of  

Florence Nightingale’s birth. Florence Nightingale is a famous British nurse who lived from 

1820-1910. She helped to make hospitals a more sanitary places and wrote books about how 

to be a good nurse. Much  we know about clean, organized hospital conditions today is 

thanks to Florence’s hard work and research. 

 On national nurses day celebration and receptions are held across the UK/US to 

honor the work of nurses. Among the most popular activities are banquets, state and city 

proclamation and seminars. During these meetings, the activity on different sections is 

presented, the results and the complicated cases are debated. Most of the nurses receive 

appreciations and distinctions, being specified the special work they submit. It is also 

important to celebrate their dedication and commitment to their patients and their profession. 

The nurses are very respected and appreciated, they help people both at work and outside.  

       Nurses help people and their families to cope with illness, deal with it, and necessary 

live with it, so that other part of their lives can continue all of these with a lot of compassion. 
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PAGINI DIN ISTORIA MEDICINEI: IMHOTEP – CREZ ŞI ÎMPLINIRE 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Gălan Ionel  

Popa Romana 

Școala Postliceală FEG Cluj-Napoca 

 

Medicina, inițial era o artă practicată de vraci și șamani, care pretindeau că alungă 

duhurile rele, urmată de  medicina sacerdoților, practicată în umbra templelor. Evoluția ei a 

dus la medicina din zilele noastre, acest domeniu extrem de vast, care cuprinde atât 

specializările medicale, cât și resursa umană și materială.  

Imhotep a fost arhitectul regelui egiptean Zoser și a construit prima piramidă în 

trepte. Grație talentelor sale multiple, nu a ajuns doar pe culmile puterii, ci a rămas în istorie 

drept primul arhitect și inginer din lume, pionier al medicinei, poet și astrolog, fiind 

considerat primul geniu al planetei. În privinţa ştiinţei medicale, a ocupat acelaşi loc ca și 

Hipocrate în Grecia şi Esculap în Roma antică. Egiptenii îl consideră adevăratul părinte al 

medicinei. 

Cu toate că medicina a fost, din vremuri imemoriale, într-o continuă evoluţie, omul 

a rămas permanent în centrul ei, constituindu-se, în acelaşi timp, în vindecător şi suport 

pentru actul medical. Chiar dacă arta medicală continuă să se dezvolte, personalul medical 

nu va putea fi înlocuit niciodată.  

Medicina înseamnă, îngrijirea pacientului și nicio aparatură medicală nu va putea 

înțelege, nu va integra pe deplin nevoile, sentimentele și trăirile pacientului. Oricât de 

performantă ar fi, rod al gândirii, al cercetării unor generaţii întregi, nu va putea empatiza cu 

suferinţa, deci trebuie să fim recunoscători medicinei pentru că există și pentru că, prin 

corifeii ei, ne recăpătăm starea de bine, combatem ori vindecăm boala, îmbunătăţim 

permanent calitatea vieţii.  

 

Medicine was originally practiced by healers and shamans in order to carry away 

evil spirits, followed by priestly medicine, practiced in the temples’ shadow. Its evolution 

has led to modern medicine, a vast field which includes both medical specializations and 

human & material resources. 

Imhotep was the architect of the Egyptian king Zoser and built the first stepped 

pyramid. Thanks to his many talents, not only did he achieve great power, but also went 

down in history as the world's first architect and engineer, a pioneer of medicine, poet and 

astrologer, being considered the first genius of the planet. In medical science, he held the 

same position as Hippocrates in Greece and Aesculapius in ancient Rome. The Egyptians 

consider him the true father of medicine. 

Although medicine has been constantly evolving for ages, mankind has remained 

permanently at its center, becoming at the same time the object of treatment and support for 

medical acts. Even if medicine continues to develop, the medical staff will never be replaced, 

because medicine means, shortly, treating the patient and no device will be able to 

understand, fully integrate the patient’s needs, emotions and feelings. 

No medical device, no matter how high-performing as it is the result of many years 

worth of research, will be able to empathize with suffering. We must be grateful to medicine 

because it exists and because, through its coryphaeus, we regain our well-being, fight or cure 

diseases, we constantly improve the quality of life. 

 

 

 

 

 

             

http://ro.wikipedia.org/wiki/Inginer
http://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Poet
http://ro.wikipedia.org/wiki/Astrolog
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geniu
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MULTICULTURALITATEA – UN MOZAIC MEDICAL-UMAN 

 

Stegaru Diana-Flavia 

Holban Ionela -Bianca 

Școala Postliceală,,Henri Coandă” Brașov 

 

Multiculturalismul reprezintă o necesitate la nivel global, deoarece orice organizație, 

în speță una medicală, are nevoie de aerul internațional, pentru a putea respira dezvoltarea, 

adaptarea și alinierea la standardele și cerințele din domeniu.  

Instituțiile medicale, la fel ca orice instituție vie, se află într-o continuă dezvoltare, 

spre perfecționare, într-o permanentă devenire și redevenire, organizare și reorganizare, din 

punct de vedere medical, dar nu numai, iar toate aceste puncte care devin permanent ținte, 

din ce în ce mai înalte au nevoie de originalitate, de noi și noi soluții, strategii inovative de 

depășire a situațiilor de criză, de risc și de stagnare, din punct de vedere tehnic, medical, al 

resurselor materiale și umane, al cercetării, al mijloacelor și metodelor, al serviciilor, 

pachetelor de produse, politicilor. 

Pacienții, clienții și beneficiarii serviciilor medicale, în mod firesc și natural, au 

devenit, la rândul lor, parte din procesul de globalizare. Nevoile s-au schimbat, așteptările, 

de asemenea.  

Multiculturalismul, ca și concept, se referă la existența unor segmente etnice diverse 

în rândul unei populații. Termenul se referă, apoi, la programele și inițiativele politice care 

au scopul de a răspunde la diversitatea etnică, dar multiculturalismul înseamnă și abordarea 

locului celor cu identități culturale diferite, în societatea actuală. 

Lucrarea de față își propune să trateze aspecte legate de realitatea caracterizată de o 

masă de oameni cu valori și origini culturale diferite, dar și de provocările insituțiilor 

medicale, de a răspunde la expectanțele pacienților și ale personalului din interiorul 

sistemului. 

 

Multiculturalism is definitely a global necessity nowadays, because any 

organization, especially a medical one, needs to breathe the international air of development, 

adaptation and alignment with the standards and requirements in the field. 

Medical institutions, like any institution which is ”alive”, are in a continuous 

development, for improvement, in a permanent state of becoming and rebecoming, 

organization and reorganization, from a medical point of view, but not only, and all these 

targets that become permanent higher and higher targets need originality, newer and newer 

solutions, innovative strategies to overcome crisis, risk and stagnation situations, from a 

technical, medical, material and of human resources, research, means and methods, services, 

product packages, policies. 

Patients, clients and beneficiaries of medical services have naturally become part of 

the globalization process. Needs have changed, so have expectations. 

Multiculturalism, as a concept, refers to the existence of diverse ethnic segments 

among a group of people. The term then refers to political programs and initiatives that aim 

to respond to ethnic diversity, but multiculturalism also means addressing the place of those 

with different cultural identities in today's society. 

This paper aims to address issues related to the reality of a group of people with 

different values and cultural backgrounds, but also to the challenges of medical institutions, 

to meet the expectations of patients and staff within the system. 
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 MULTICULTURALISM  IN NURSING 

 

Anca Dobrica 

Școala Postliceală „Henri Coandă” Constanța 

 

Când vorbim de multiculturalism în general, ne referim la o societate, care adopta 

mai multe culturi, diferite unele de altele, dar și la indivizi care conviețuiesc împreună 

păstrându-și identitatea și particularitățile grupului social. Acest lucru lesne de înțeles, se 

întâmplă în cazul minorităților într-o țară. 

În contextul nursingului asistență medicală multiculturală este aceea că pacienții pot 

fi diferiți, provenind din medii diferite, iar asistenta medicală trebuie să recunoască și să 

răspundă de nevoile lor unice. 

Trăim într-o societate din ce în ce mai multiculturală și asistenții medicali îngrijesc 

în mod regulat bolnavi din diverse medii culturale. 

În anul 2020 deși s-au împuns o serie de restricții la nivel mondial, din cauza Corona 

virusului, statisticile arată, că peste 270 de milioane de persoane au migrat spre țările, în care 

condițiile economice sunt mai bune. Oameni care au fugit din calea războiului, a 

criminalității ori a dezastrelor naturale din țările de unde proveneau. 

Termenul de nursing multicultural, introdus că și concept în America datează cel 

puțin din 1950 o dată cu migrarea populației, devine din ce în ce mai popular în partea 

Europei anilor 2000, dar încă  primitiv într-o  Românie aflată aproape treizeci de ani sub 

influența comunismului. 

 Lucrând pe acest subiect, am constatat cât de puține informații există, iar despre 

evenimente aș spune aproape inexistente, deși în urma situației  geopolitice din ultimii ani, 

România se prezintă că o țară, care găzduiește emigranți. 

Un proiect, care nu a funcționat pe termen lung, în Constanța anilor 2000 a fost 

instruirea elevilor școlilor prostliceale  și trimiterea lor în schimburi de experință în Europa, 

pentru a pune bazele și a forma o nouă generație de viitori asistenți medicali pregătiți să 

respecte diferențele culturale, care ar putea exista între pacienți dar și între colegii lor.  

Aceste programe educaționale au menirea de a ajuta și a asigura că elevul are cel puțin 

cunoștințe introductive de multiculturalism. Proiectul a fost abandonat și nu s-a revenit 

asupra lui, deși necesitatea acestuia este din ce în ce mai evidentă. 

Rolul asistentei medicale este de a pune accent pe influențele culturare asupra 

sănătății indivizilor, familiilor și comunității. Parteneriatele comunitare, comunicarea 

interprofesională este foarte importantă pentru a ajută familiile să-și modifice stilul de viață. 

Promovarea sănătății comunității, rolurile și strategiile abordate, dar și  resursele  pentru 

managementul situatilor de urgență în comunitate devin indispensabile în actualitatea 

curentă. O asistentă medicală competentă din punct de vedere cultural înțelege preocupările, 

sensibilitățile și factorii de risc inerenti diferitelor culturi. 

Deși asistență medicală că activitate de îngrijire a celor bolnavi, accidentați, slabi ori 

vulnerabili este o profesie veche de mai bine de 100 de ani, ea a trebuit să se adapteze, treptat 

la schimbarea condițiilor sociale, schimbarea teoriilor privind mortalitatea, la dezvoltarea 

tehnologiei medicale, dar și la rolul și responsabilitățile asistenților medicali în cadrul 

îngrijirilor medicale. De fiecare dată, asistenții medicali au demonstarat o abilitate 

extraordinară de a se adapta tuturor schimbărilor survenite. 

 

When we talk about multiculturalism in general, we refer to a society that adopts 

several cultures, different from each other, but also to individuals who live together keeping 

the identity and particularities of the social group. This is easy to understand in the case of 

minorities in a country. 
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In the context of nursing, multicultural healthcare is that patients may be different, 

from different backgrounds, and healthcare must recognize and respond to their unique 

needs. 

We live in an increasingly multicultural society, and nurses regularly care for patients 

from a variety of cultural backgrounds. 

In 2020, although a number of restrictions have been imposed worldwide due to the 

Corona virus, statistics show that more than 270 million people have migrated to countries 

where economic conditions are better. People who fled war, crime, or natural disasters in 

their home countries. 

The term multicultural nursing, introduced as a concept in America dates back to at 

least 1950 with the migration of the population, is becoming increasingly popular in Europe 

in the 2000s, but still primitive in a Romania almost thirty years under the influence of 

communism.. 

Working on this topic, I found how little information there is, and about events I 

would say almost non-existent, although following the geopolitical situation in recent years, 

Romania presents itself as a country that hosts emigrants. 

One project that did not work for a long time in Constanța in the 2000s was to train 

high school students and send them to exchange experiences in Europe, to lay the 

foundations and train a new generation of future nurses ready to respect cultural differences., 

which could exist between patients but also between their colleagues. These educational 

programs are intended to help and ensure that the student has at least an introductory 

knowledge of multiculturalism. The project has been abandoned and has not been revived, 

although its need is becoming increasingly apparent. 

The role of nursing is to emphasize the cultural influences on the health of 

individuals, families and the community. Community partnerships, interprofessional 

communication is very important to help families change their lifestyle. Community health 

promotion, the roles and strategies approached, but also the resources for the management 

of emergency situations in the community are becoming indispensable in the current 

topicality. A culturally competent nurse understands the concerns, sensitivities and risk 

factors inherent in different cultures. 

Although health care is a profession that has been more than 100 years old in caring 

for the sick, injured, weak or vulnerable, it has had to gradually adapt to changing social 

conditions, changing theories of mortality, and the development of medical technology., but 

also the role and responsibilities of nurses in health care. Each time, the nurses demonstrated 

an extraordinary ability to adapt to any changes. 

 

 

MULTICULTURALITATEA ȘI NURSINGUL 

 

Sfințescu Anișoara 

Școala Postliceală,,Henri Coandă” Constanța 

 

Conceptul de Multiculturalitatea definește existența mai multor culturi care coexistă 

în același spațiu fizic, geografic sau social și care înglobează toate diferențele care sunt 

încadrate în cadrul culturii, fie că este vorba de aspect religios, lingvistic, rasial, etnic sau de 

gen. 

Multiculturalitatea reprezintă un principiu care recunoaște diversitatea culturală care 

există în toate domeniile și promovează dreptul la această diversitate. 

În domeniul medical, multiculturalismul este abordat din perspectiva 

- diversității etnice-culturale a populației de pacienți, a personalului medical sau a 

studenților străini ai școlilor de medicină.  
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- și a cooperarea internațională dintre unitățile medicale private sau de stat din țări 

diferite și alte entități organizaționale cu profil medical: a generat adaptareai 

soluțiilor la contextele culturale diferite. 

În România, Multiculturalismul ca fenomen și ca metodă inovatoare își propune să 

abordeaze și domeni noi, cum ar fi de exemplu ingineria clinică și procesul de adoptare a 

tehnologiilor avansate. 

OMS-ul și Consiliul internațional al nurselor definește nursingul ca o parte integrantă 

a sistemului de îngrijire a sănătății care cuprinde: promovarea sănătății, promovarea 

îmbolnăvirilor și îngrijirea bolnavilor de toate vârstele și toate stadiile bolilor, chiar și în 

stadiul terminal. Știința de a îngriji a nursei nu ține cont de naționaționalitatea pacientului și 

se pliază fără nici o rezervă politicilor de multiculturalism din domeniul sănătaății. 

  Cosiliul internațional al asistenților medicali promovează Multiculturalismul 

nursingul, nursele și sănătatea prin politicele lor, prin parteneriate, prin promovarea unui 

comandament de dezvoltare, prin congrese anuale, prin proiecte speciale, și prin munca 

consiliului în zona de practici profesionale, prin reglementari și bunăstare socio-economică. 

 

 The concept of Multiculturalism defines the existence of several cultures that 

coexist in the same physical, geographical or social space and that encompass all the 

differences that are framed within the culture, whether it is religious, linguistic, racial, ethnic 

or gender. 

 Multiculturalism is a principle that recognizes the cultural diversity that exists in 

all areas and promotes the right to this diversity. 

In the medical field, multiculturalism is approached from the perspective 

- the ethnic-cultural diversity of the patient population, of the medical staff or of the foreign 

students of the medical schools. 

- and international cooperation between private or state medical units in different countries 

and other medical organizations: it has led to the adaptation of solutions to different cultural 

contexts. 

 In Romania, Multiculturalism as a phenomenon and as an innovative method aims 

to address new areas, such as clinical engineering and the process of adopting advanced 

technologies. 

 The process of adopting advanced medical technologies, most of which are 

manufactured and patented abroad, will have to take into account a number of aspects: 

- methods to present them in a way adapted to the Romanian society; 

- the human factor: founders, employers, shareholders, foreign managers, foreign medical 

staff, foreign students, foreign clients-patients, 

- certain practices, norms, policies taken from other cultures, 

- methods of adapting the culture and practices of foreign medical units to the Romanian 

socio-economic reality, 

- the relationship between the management of private medical units and governmental 

institutions in the field, 

- the international and intercultural cooperation between the private medical units in 

Romania and the profile organizational entities from abroad. 

 The WHO and the International Council of Nurses define nursing as an integral 

part of the health care system that includes: health promotion, disease promotion and care 

for patients of all ages and stages of disease, even in the terminal stage. The nurse's science 

of caring does not take into account the patient's nationality and is unreservedly in line with 

health multiculturalism policies. 

   The International Council of Nurses promotes multiculturalism, nursing, nursing 

and health through their policies, partnerships, promotion of a development command, 

annual conventions, special projects, and the work of the council in the area of professional 

practices, regulations and social welfare  economic. 
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MULTICULTURALITATE ȘI NURSING 

 

Pelics Anton Dan 

Muntean Emanuel 

Școala Postliceală „Henri Coandă” Timișoara 

 

 Multiculturalismul este o forță, o necesitate mare planetară. Organizațiile cu 

activitate internațională/transnațională sau măcar interculturală, pornind de la cele de afaceri, 

au nevoie de multiculturalism pentru a se putea adapta și dezvolta în contextul unei piețe 

atinse deja de globalizare de zeci de ani. 

 Multiculturalismul ca metodă constă în a încorpora elemente din alte culturi în 

elementele clasice ale propriei culturi de proveniență din care s-au creat 

produsele/serviciile/politicile/strategiile (ș.a.m.d.) originale, având ca rezultat versiuni 

adaptate contextelor culturale locale respective. 

 Impactul asupra asistenței medicale și educația practicienilor din economia globală a 

cunoașterii impune mai mult decât pur și simplu stabilirea unor curricule pe teme 

internaționale în materie de limbi, istorie și cultură. Sistemele de sănătate sunt puse acum în 

situația de a concura cu alte sisteme din alte țări, atât pentru pacienți, cât și pentru personal. 

Acești pacienți și personalul trec granițele într-un ritm ascendent în căutarea schimbărilor de 

stil de viață, a oportunităților și a opțiunii și, în acest fel, afectează indicatorii de calitate la 

nivel global. 

Multiculturalismul se regăsește în mediul clinic privat din România sub diverse forme și 

aspecte care includ: 

• Personalul medical și tehnic de origine străină: doctori, asistenți medicali, tehnicieni 

sanitari, laboranți, infirmieri ș.a.m.d. 

• Studenții străini ai facultăților de medicină românești care se află în stagii de practică în 

unitățile medicale private și/sau învață despre utilizarea noilor tehnologii avansate; 

• Adoptarea generalizata a sistemului medical de preventie; 

• Strategiile, soluțiile adoptate de conducerea unităților medicale străine în vederea adaptării 

valorilor, politicii și culturii organizaționale la realitățile și specificul cultural românesc; 

În România, multiculturalismul este analizat de către disciplinele socio-umane, domeniul 

real a reusit sa abordeze mai puțin. 

 

Multiculturalism is a force,of a great global need. Organizations with international / 

transnational or at least intercultural activity, starting from business ones, need 

multiculturalism in order to be able to adapt and develop in the context of a market that has 

already been affected by globalization for decades. 

Multiculturalism as a method consists in incorporating elements from other cultures into the 

classical elements of one's own culture from which the original products / services / policies 

/ strategies (etc.) were created, resulting in versions adapted to the respective local cultural 

contexts. 

The impact on healthcare and the education of practitioners in the global knowledge 

economy requires more than just establishing curricula on international languages, history 

and culture. Healthcare systems are now in a position to compete with other systems in other 

countries, both for patients and staff. These patients and staff are crossing borders at an 

upward pace in search of lifestyle changes, opportunities and options, and in this way affect 

quality indicators globally. 

Multiculturalism is found in the private clinical environment in Romania in various forms 

and aspects that include: 

• Medical and technical staff of foreign origin: doctors, nurses, health technicians, laboratory 

technicians, nurses, etc. 
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• Foreign students of Romanian medical schools who are in internships in private medical 

units and / or learn about the use of new advanced technologies; 

• Generalized adoption of the medical prevention system; 

• Strategies, solutions adopted by the management of foreign medical units in order to adapt 

the values, policy and organizational culture to the Romanian realities and cultural specifics; 

In Romania, multiculturalism is analyzed by socio-human disciplines, the real field has 

managed to address less. 

 

 

MULTICULTURALISM ȘI NURSING 

 

Iosip Nicoleta 

Onacă Teodora-Alexandra 

Școala Postliceală,,Henri Coandă” Turda 

 

Multiculturalismul reprezintă prezența mai multor comunități culturale de pe 

teritoriul unui stat, care dorește să își protejeze practicile, valorile și identitățile pe care le 

împărtășesc membrii săi. 

Reflecția contemporană asupra multiculturalismului, se referă la faptul că identitatea 

fiecărui individ se definește pornind de la apartenențele sale culturale multiple pe care le are 

și despre propriile concepții universale. 

În practica medicală, acest fenomen trebuie abordat din perspectiva diversității 

etnice-culturale a populației de pacienți. Multiculturalismul este foarte important pentru 

medicină, deoarece pacienții provin dintr-o varietate mare de țări, culturi, rase, etnii și religii. 

Acești pacienți au cu siguranță tradiții și valori diferite. Spre exemplu, în cultura japoneză, 

sănătatea este privită ca un echilibru între univers, societate și sine. Crezul lor este că unele 

alimente te pot îmbolnăvi. 

În cultura africană, boala este cauzată de forțe supranaturale, poate chiar de vrăji, iar 

restricțiile aliementare sunt din considerente medicale. În cultura mulsumană, carnea de porc 

este interzisă. Latino-americanii, consideră boala ca fiind o slăbiciune, o pedeapsă dată 

pentru greșelile lor. Dieta lor este bazată în principal pe fasole, tortilla, fructe și legume 

proaspete. În cultura arabă, sănătatea este un dar de la Dumnezeu, iar ei nu consumă alcool, 

carne de porc și șuncă. 

Pentru chinezi, sănătatea reprezintă un echilibru, iar pentru menținerea acestuia 

trebuie să fie armonie între corp, minte și spirit. În cazul americanilor nativi, fiecare trib își 

are propriile practici medicale, simbolul străvechi fiind roata medicală. Ei folosesc tutun în 

scopuri religioase, ceremoniale și scopuri medicale importante. Locuitorii urbani consumă 

tipuri variate de carne, pe când cei din mediul rural doar miel și capră. 

Fiecare cultură are propriile credințe despre alimentație, boală și sănătate, pe care trebuie să 

le cunoaștem atunci când oferim îngrijiri medicale, deoarece lipsa de înțelegere culturală 

crește atitudinea negativă față de îngrijirea interculturală și afectează de asemenea pregătirea 

percepută a profesioniștilor din domeniul sănătății de a avea grijă de pacienți diverși. 

 

Multiculturalism is the presence of several cultural communities in the territory of a 

state, that wants to protect the practices, values and identities shared by its members. 

 The contemporary reflection on multiculturalism refers to the fact that the identity 

of each individual is defined starting from its multiple cultural affiliations that it has and 

about its own universal conceptions. 

 In medical practice, this phenomenon must be approached from the perspective of 

the ethnic-cultural diversity of the patient population. Multiculturalism is very important for 

medicine, because patients come from a wide variety of countries, cultures, races, ethnicities 

and religions, as well as different values. For example, in the Japanese culture, health is seen 
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as a balance between the universe, society and inner self. Their belief is that some foods can 

make you sick. 

 In the African culture, the disease is caused by supernatural forces and perhaps even 

spells, thus dietary restrictions are for medical reasons. In the Muslim culture, pork is 

forbidden. Latino Americans consider the disease as a weakness, a severe punishment for 

their mistakes. So they eat fresh beans, tortillas, fruits and vegetables. In the Arab culture, 

health is a gift from God so consequently they do not consume alcohol, pork and ham.  

For the Chinese people, health represents a balance and maintaining it must be a 

harmonious link between body, mind and spirit. In the case of the Native Americans, each 

tribe has its own medical practices, the ancient symbol being the medical wheel. They use 

tobacco for religious, ceremonial and important medical purposes.  

Every culture has its own beliefs about food, disease and health, which we need to know 

when we provide health care, because a lack of cultural understanding increases the negative 

attitude towards intercultural care and also affects the perceived training of health 

professionals to take care of various patients. 
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MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR PRACTICE 

 

Dorneanu Anca-Vasilica 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Cluj-Napoca 

 

În învățământul profesional și tehnic se acordă o atenție sporită formării și 

dezvoltării deprinderilor practice și a competențelor asociate activităților și operaților 

specifice desfășurate în condițiile reale de muncă de la agenții economici. Astfel, planurile 

de învățământ prevăd ore de pregătire în laboratorul tehnologic, în ateliere și stagii de 

pregătire practică la agenții economici. Toate activitățile sunt organizate cu respectarea 

normelor de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă. 

Activitățile practice la agenții economici favorizează tranziția elevilor de la școală 

la viața profesională activă, oferă angajatorilor oportunități de riguroasă selecție pentru 

angajare a viitorilor absolvenți, consolidează parteneriatul dintre școală și piața muncii 

orientând adaptarea programelor de formare profesională la cerințele acesteia. Unitatea de 

învățământ și agenții economici sunt responsabili pentru punerea în aplicare a unui plan de 

prevenire/reducere a riscurilor, care să permită elevilor să își joace rolul și să creeze un 

climat psihosocial sănătos de muncă. Adoptând o atitudine abordabilă și sensibilă și 

promovând un mediu de lucru motivant, cadrele de conducere nu numai că vor permite ca 

elevii să ridice probleme, ci îi vor încuraja să ajute la identificarea soluțiilor. 

În ultimul an, se conturează o tendință de descentralizare a deciziilor cu impact 

major asupra climatului școlar, conducerea unității de învățământ fiind nevoită să se 

adapteze la noua situație și să își asume din ce în ce mai multe hotărâri. Legislația 

modificată constant, incertitudinea corectitudinii deciziilor luate, bazate pe documente 

legale interpretabile și volumul din ce în ce mai mare de muncă au impus o presiune 

suplimentară asupra unităților de învățământ în desfășurarea în siguranță a actului didactic. 

Odată cu acest fapt, a crescut gradul de conștientizare asupra riscurilor (în momentul de 

față mai mult a riscurilor epidemiologice) și impactului acestora în viața comunității și 

nivelul de efort depus înspre prevenirea acestora. 

 

In vocational and technical education, increased attention is paid to the training and 

development of practical skills and competences associated with specific activities and 

operations carried out under real working conditions from economic operators. Thus, the 

educational plans provide training hours in the technological laboratory, in workshops and 

practical training stages at the economic agents. All activities are organized in compliance 

with the rules of application of the Law on Safety and Health at work. 

Practical activities at economic agents foster the transition of pupils from school to 

active working life, provide employers with opportunities for rigorous selection for the 

employment of future graduates, strengthen the partnership between school and the labor 

market by orienting the adaptation of vocational training programs to its requirements. The 

educational establishment and economic operators are responsible for implementing a risk 

prevention/reduction plan, which allows students to play their role and create a healthy 

psychosocial working climate. By taking an approachable and sensitive attitude and 
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promoting a motivating work environment, managers will not only allow students to raise 

problems, but will encourage them to help identify solutions. 

In the last year, a trend of decentralization of decisions with a major impact on the 

school climate is emerging, the management of the educational unit being forced to adapt 

to the new situation and to assume more and more decisions. The constantly amended 

legislation, the uncertainty of the correctness of the decisions made, based on interpretable 

legal documents and the increasing volume of work imposed additional pressure on the 

educational units in the safe conduct of the teaching act. With this, awareness of risks 

(currently more epidemiological risks) and their impact in the life of the Community and 

the level of effort to prevent them has increased. 

 

 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE 

 

Bonca Dana-Valeria 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Oradea 

 

Calitatea reprezintă nivelul de satisfacție pe care îl oferă eficacitatea ofertei 

educaționale din domeniul înățământului și formării profesionale, stabilit prin atingerea 

unor standarde cerute și a unor rezultate excelente care sunt solicitate și la care contribuie 

participanții la procesul de învățare și ceilalți factori interesați. Controlul calității include 

activitățile operationale desfășurate pentru îndeplinirea cerințelor de calitate prin 

reglementarea performanțelor. Este un proces de menținere a standardelor, și nu de creare a 

acestora. Asigurarea calității educației este realizată printr-un ansamblu de acțiuni de 

dezvoltare a capacității instituționale de elaborare, planificare și implementare de programe 

de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor ca organizația furnizoare de 

educație satisface standardele de calitate. Asigurarea calității exprimă capacitatea unei 

organizații furnizoare de a oferi programe de educație, în conformitate cu standardele 

anunțate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătățirea continuă a calității 

educației. Managementul calității – asigură calitatea programelor de învățare și 

promovează îmbunătățirea continuă, cele două coordonate ale unei culturi a excelenței. 

Conducerea elaborează misiunea, viziunea, valorile, politicile și strategiile instituției și este 

responsabilă de monitorizarea permanentă a sistemelor și a proceselor. 

Managementul resurselor (fizice și umane). Organizația oferă elevilor un mediu 

sigur și armonios, care le oferă sprijin. Spațiile de învățare sunt echipate adecvat, răspund 

nevoilor colective și individuale ale elevilor. Resursele, metodele de predare și spațiile 

aferente permit accesul și participarea activă a tuturor elevilor. Angajarea personalului se 

face după criterii clare (standarde minime privind calificarile și experiență) de recrutare și 

selecție, organizația definește o fisă a postului, pune la dispoziția personalului programe de 

inițiere și de formare continuă. Proiectare și dezvoltare – organizația este receptivă la 

nevoile indivizilor, agenților economici și comunității (factori interesați externi), dar și la 

diferitele nevoi ale elevilor (factori interesați interni). Organizația este preocupata 

permanent de proiectarea și dezvoltarea unor programe de studiu care să răspundă nevoilor 
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factorilor interesați, programe ce plasează elevul în centrul lor de interes. Acestea au un 

caracter de includere socială, asigurând accesul și egalitatea șanselor pentru elevi. 

 

Quality represents the level of satisfaction that the effectiveness of the educational 

offer in the field of vocational education and training, established by achieving the required 

standards and excellent results that are required and to which the participants in the 

learning process and other stakeholders contribute. Quality control includes operational 

activities carried out to meet quality requirements through performance Regulation. It is a 

process of maintaining standards, not creating them. The quality assurance of education is 

achieved through a set of actions to develop the institutional capacity for the elaboration, 

planning and implementation of study programs, through which the trust of the 

beneficiaries is formed as the organization providing education meets the quality standards.  

Quality assurance expresses the ability of a providing organization to provide 

education programs in accordance with announced standards. It is promoted in such a way 

as to lead to continuous improvement of the quality of education. Quality Management – 

ensures the quality of learning programs and promotes continuous improvement, the two 

coordinates of a culture of excellence. Management develops the mission, vision, values, 

policies and strategies of the institution and is responsible for the continuous monitoring of 

systems and processes. 

Management of resources (physical and human). The organization provides 

students with a safe and harmonious environment that provides them with support. 

Learning spaces are adequately equipped, responding to the collective and individual needs 

of students. Resources, teaching methods and related spaces allow access and active 

participation of all students. The hiring of staff is done according to clear criteria 

(minimum standards on qualifications and experience) of recruitment and selection, the 

organization defines a job description, provides the staff with initiation and continuing 

training programs. Design and development – the organization is responsive to the needs of 

individuals, economic agents and the Community (external stakeholders), but also to the 

different needs of students (internal stakeholders). The organization is permanently 

concerned with the design and development of study programs that meet the needs of 

stakeholders, programs that place the student at their center of interest. They have a social 

inclusion character, ensuring access and equal opportunities for students. 

 

 

ASPECTE  ALE  MULTICULTURALITĂȚII   PROFESIONALE ÎN  DOMENIUL  

MEDICAL 

 

Tănase Mioara-Tatiana 

Școala Postliceală Tehnică ,, Henri Coandă” Baia Mare 

 

          Abordarea multiculturalismului  profesional în domeniul medical ca metoda, 

reprezinta o necesitate planetara. Organizatiile  cu  activitate internațională/transnațională, 

au nevoie de multiculturalism pentru a se putea adapta și dezvolta în contextul unei piețe 

atinse deja de globalizare. 
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    Multiculturalismul ca fenomen trebuie abordat din două perspective:  

a) Din perspectiva omului multicultural definit drept o persoană care a trăit, a 

muncit, s-a dezvoltat, a creat în mai multe culturi, în mai multe țări și a asimilat și integrat 

în mod sincretic valori din acele culturi. Ei sunt nevoiți nu doar să trăiască și să lucreze în 

alte culturi, dar și să le înțeleagă caracteristicile pentru a-și putea adapta afacerile/serviciile 

acelor culturi și a prospera pe piețele lor.  

b)  Din perspectiva unei diversitati de oameni, tehnologii, practici, valori cu origini 

culturale diferite. 

    Multiculturalismul este un produs personalizabil pentru fiecare persoană, organizație sau 

comunitate și se poate face doar prin actori vii – persoane fizice sau instituții, organizații.  

      Astfel, avem nevoie să creăm contexte multiculturale și oameni potriviți care sunt 

deschiși la schimbare. Precum într-o orchestră: prima dată creăm partitura, iar apoi invităm 

interpreții. 

       Specialiștii din mediile științifice și profesionale din domeniul medical au sesizat 

impactul schimbărilor de la nivel global asupra rolului, funcțiilor, formei și a modului de 

operare al sistemelor de îngrijire medicală. Globalizarea și multiculturalismul reprezintă o 

provocare fundamentală a modului în care Occidentul a înțeles, a conceptualizat și a 

implementat practica medicală. Sistemul medical din societățile occidentale reprezintă un 

depozit al tradiției și al culturii, al limbii, al cunoașterii și al abilităților care sunt adesea în 

contradicție cu schimbarea contextelor locale și naționale, care la rândul lor sunt produsul 

globalizării și al multiculturalismului.  

         Impacul asupra asistenței medicale și educația practicienilor din economia globală a 

cunoașterii impune mai mult decât pur și simplu stabilirea unor curricule pe teme 

internaționale în materie de limbi, istorie și cultură. Sistemele de sănătate sunt puse acum 

în situația de a concura cu alte sisteme din alte țări, atât pentru pacienți, cât și pentru 

personal. Acești pacienți și personalul trec granițele într-un ritm ascendent în căutarea 

schimbărilor de stil de viață, a oportunităților și a opțiunii și, în acest fel, afectează 

indicatorii de calitate la nivel global. Pe de altă, specialiștii recunosc și efectele mai puțin 

plăcute: creșterea diferenței dintre națiunile dezvoltate economic și cele sărace. Piața 

globală a forței de muncă încurajează o scurgere a creierelor și a abilităților care lovește cel 

mai tare în economiile în curs de dezvoltare sau în cele în tranziție, creând astfel o serie de 

dileme morale cu care profesioniștii din domeniul sănătății încă nu s-au confruntat. 

       Astfel, conceptul de competență culturală este utilizat pentru a descrie o varietate de 

strategii, abilități, intervenții care au ca scop să îmbunătățească accesibilitatea și eficiența 

serviciilor de îngrijire medicală pentru oamenii aparținând minorităților rasiale sau etnice. 

El a apărut ca un răspuns la o nouă realitate: barierele culturale și lingvistice, diferențele 

culturale în stilurile de comunicare, diferența de cunoaștere a practicilor și normelor de 

îngrijire medicală dintre furnizorii. Această înțelegere nu se limitează la modelul de 

practică medicală, ci include și percepțiile pacienților asupra bolii și a îngrijirii medicale, 

interpretarea lor cu privire la cauzele bolii și ghinionului/nenorocirii, efectul tehnologiei 

medicale asupra concepției lor legat de propriul sine și aspectele socio-culturale ale 

dizabilității și deprecierii fizice. 

     În cadrul unităților medicale diversitatea culturală se poate regăsi și la nivelul 

personalului. Mișcarea internațională a profesioniștilor din domeniul sănătății a dus la 
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crearea unui personal mai mult sau mai puțin multicultural și multilingv, oferind beneficii 

precum influxul de competențe specializate. În același timp, apar provocări noi și unice 

atunci când se încearcă informarea și menținerea celor mai bune practici.  

              

          Approaching multiculturalism in the medical field as a professional method is a 

global necessity. Organizations with international / transnational activity need 

multiculturalism in order to be able to adapt and develop in the context of a market already 

affected by globalization. 

    Multiculturalism as a phenomenon must be approached from two perspectives: 

a) From the perspective of the multicultural man defined as a person who lived, worked, 

developed, created in several cultures, in several countries and assimilated and 

syncretically integrated values from those cultures. They need not only to live and work in 

other cultures, but also to understand their characteristics in order to be able to adapt their 

business / services to those cultures and thrive in their markets. 

b) From the perspective of a diversity of people, technologies, practices, values with 

different cultural origins. 

    Multiculturalism is a customizable product for every person, organization or community 

and can only be done through living actors - individuals or institutions, organizations. 

      Thus, we need to create a multicultural context and the right people who are open to 

change. Like in an orchestra: first we create the score, and then we invite performances. 

       Specialists in the scientific and professional fields in the medical field have noticed the 

impact of global changes on the role, functions, form and mode of operation of healthcare 

systems. Globalization and multiculturalism are a fundamental challenge in the way the 

West has understood, conceptualized, and implemented medical practice. The medical 

system in Western societies is a repository of tradition and culture, language, knowledge 

and skills that are often at odds with changing local and national contexts, which in turn 

are products of globalization and multiculturalism. 

The impact on healthcare and the education of practitioners in the global knowledge 

economy requires more than just establishing curricula on international languages, history 

and culture. Healthcare systems are now in a position to compete with other systems in 

other countries, both for patients and staff. These patients and staff are crossing borders at 

an upward pace in search of lifestyle changes, opportunities and options, and in this way 

affect quality indicators globally. On the other hand, experts also recognize the less 

pleasant effects: increasing the gap between economically developed and poor nations. The 

global labor market encourages a brain drain and skills that hit hardest in developing and 

transition economies, creating a number of moral dilemmas that health professionals have 

not yet faced. 

 Thus, the concept of cultural competence is used to describe a variety of strategies, 

skills, interventions that aim to improve the accessibility and efficiency of health care 

services for people belonging to racial or ethnic minorities. It emerged as a response to a 

new reality: cultural and linguistic barriers, cultural differences in communication styles, 

differences in knowledge of healthcare practices and norms between providers. This 

understanding is not limited to the medical practice model, but also includes patients' 

perceptions of disease and health care, their interpretation of the causes of disease and bad 
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luck, the effect of medical technology on their self-conception and socio-cultural issues. of 

physical disability and impairment. 

      Within the medical units, cultural diversity can also be found at the staff level. The 

international movement of health professionals has led to the creation of more or less 

multicultural and multilingual staff, offering benefits such as the influx of specialized 

skills. At the same time, new and unique challenges arise when trying to inform and 

maintain best practices. 

 

 

RELAȚIA ÎNTRE MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP ÎN EDUCAȚIE 

 

Balázs-Varhol Irma 

Școala Postliceală „Henri Coandă” Satu Mare 

 

„Managerul există pentru organizaţie. Este servitorul ei. Orice manager care uită 

acest lucru va provoca doar daune organizaţiei.” (Peter Drucker) 

În ultimii ani a apărut necesitatea ca o instituție școlară să aibă o conducere tip 

managerială. Logica managerială spune că dacă într-o unitate școlară nu sunt atinse țintele 

propuse, nu sunt îndeplinite obiectivele strategice, atunci nu este bun managerul. Pentru a 

obține succes un bun manager dezvăluie și exploatează toate resursele existente în școală. 

Reușita se poate măsura prin nemulțumiri sau satisfacții a părinților, elevilor față de 

rezultatul obținut. Dacă părinții și elevii sunt mulțumiți atunci managerul și-a făcut treaba 

așa cum trebuie. Un director de școală trebuie să fie un bun manager, dar și un bun lider. 

Pentru conducerea eficientă a unității școlare este nevoie de ambele capacități. Este o 

provocare și o artă folosirea în aceeași timp a celor două capacități. Ascultă atât părintele 

cât și elevii și rezolvă în mod favorabil problemele apărute. Este în aceeași timp un părinte 

angajaților. Ascultă și rezolvă problemele apărute. Are grijă să ofere resursele necesare 

realizării activităților instructiv-educativ. Nu uită să aprecieze în public contribuțiile 

individuale ale subalternii săi. Oferă libertate în gândire, independență în acțiuni, dar în 

același timp insistă asupra luării deciziilor în grup, îmbinând astfel loialitatea față de 

membrii colectivului.  

Dacă managementul școlar este ineficient însemnă că gestionarea resurselor este 

greșită, climatul organizațional este tensionat, sunt blocaje în comunicare, există 

incompatibilități între colaboratori. Pandemia coronavirus a pus la încercare pe toți 

managerii școlilor. Comunicarea cu elevii și cu angajații școlii au fost foarte dificile la 

început. Managerul trebuia să găsească calea de comunicare foarte rapid ca elevii să nu 

piardă prea mult în învățare în online. Din fericire, la nevoie, multe persoane au reușit să se 

mobilizeze și au sărit în ajutor. Într-un fel sau altul profesorii au comunicat cu elevii lor 

(Zoom, Messenger, Skype,...). Relativ rapid au găsit soluții ca această să fie și eficientă 

(Google Classroom, Google Meet,...). Chiar s-au găsit metode care și în viitor poate ajuta 

procesul de învățare.  

În concluzie, nu este ușor să fii un director bun. Trebuie să ai o perspectivă lărgită, să 

ai o comunicare deschisă cu angajații. Trebuie să ai o empatie dezvoltată. Trebuie să fii 

mereu pregătită la încercări neprevizionate. 
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"The manager exists for the organization. He is her servant. Any manager who forgets this 

will only cause harm to the organization. " (Peter Drucker) 

In recent years, there has been a need for a school institution to have a managerial 

leadership. Managerial logic says that if the proposed goals are not achieved in a school 

unit, the strategic objectives are not met, then the manager is not good. To be successful, a 

good manager reveals and exploits all the resources available in the school. Success can be 

measured by the dissatisfaction or satisfaction of parents and students with the result 

obtained. If the parents and students are satisfied then the manager has done his job 

properly. A school principal must be a good manager, but also a good leader. Both 

capacities are needed for the efficient management of the school unit. It is a challenge and 

an art to use both capabilities at the same time. Listen to both the parent and the students 

and solve the problems in a favorable way. He is also a parent of employees. Listen and 

solve problems. It takes care to provide the necessary resources to carry out the instructive-

educational activities. He does not forget to publicly appreciate the individual contributions 

of his subordinates. It offers freedom of thought, independence in action, but at the same 

time insists on group decision-making, thus combining loyalty to team members. 

If the school management is inefficient, it means that the management of resources 

is wrong, the organizational climate is tense, there are blockages in communication, there 

are incompatibilities between collaborators. The coronavirus pandemic has tested all 

school managers. Communication with students and school staff was very difficult at first. 

The manager had to find a way to communicate very quickly so that students would not 

lose too much in online learning. Fortunately, when needed, many people managed to 

mobilize and jumped to the rescue. In one way or another the teachers communicated with 

their students (Zoom, Messenger, Skype, ...). Relatively fast, they found solutions to make 

it more efficient (Google Classroom, Google Meet, ...). There are even methods that can 

help you learn in the future.  

In conclusion, it is not easy to be a good director. You need to have a broad 

perspective, to have an open communication with the employees. You need to have 

developed empathy. You must always be prepared for unforeseen trials. 

 

 

MANAGEMENTUL ȘCOLAR 

 

Bența Dan 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Huedin 

Liceul Tehnologic ”Vlădeasa” Huedin 

 

Învățământul ca domeniu prioritar al vieții sociale, ca ,,întreprindere de lunga 

durata, de care depinde formarea celui mai important factor al natiunii omul pregatit prin 

studii, forta de munca si specialisti nu se poate si nici nu trebuie sa-si permita sa aiba 

esecuri. Conducerea competenta si eficienta a învatamântului, atât la nivelul sistemului, cât 

si al institutiei de învatamânt necesita fundamentarea ei stiintifica. La baza acestei 

fundamentari sta stiinta conducerii învatamântului sau managementul educational. Functia 

de conducator (manager) al învatamântului este o profesie si ca orice profesie, trebuie 
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învatata. Managementul întruneste conditiile unei profesiuni pentru ca necesita o pregatire, 

urmareste obtinerea unor rezultate, prin eforturi comune, solicita participarea continua. 

,,Meseria are astazi un profil mai larg decât profesia, pentru ca pornind de la 

meserii, prin diversificare, s-au creat numeroase ramuri de activitate si evolutia meseriei de 

,,educator este edificatoare: de la pedagogul din Antichitate, pâna la cel de astazi, care 

poate împlini numeroase profesiuni în domeniul educatiei. 

Ca orice știință și managementul a evoluat odată cu timpul astfel încât din 

momentul apariției ca necesitate o organizare procesuală de productivitate în timpul 

revolutiei industriale, a asimilat o serie de metode, principii, procedee și tehnici care au 

contribuit la îmbunătîțirea performanței dar și la sistematizarea cunoștințelor specifice într-

un sistem coerent denumit Știinta conducerii sau Teoria managementului . 

În managementul educațional directorul este “poarta” prin care măsurile de reforma 

trec ușor sau mai greu acolo unde trebuie de fapt sa ajungă: adică la profesori sau la elevii. 

Dacă directorul nu știe sau nu este de acord cu o anumită măsură aceasta nu se aplica sau 

se aplică doar formal. Exemple concludente în acest sens fiind curriculum-ul la decizia 

școlii și atragerea de surse suplimentare de finanțare. Tot mai mult, calitatea educației 

oferite de școală depinde de managementului din școala respectivă. Directorul este, de 

regula și promotorul schimbarilor culturale și în ethosul organizațional. 

 

Education as a priority area of social life, as a "long-term enterprise, on which 

depends the formation of the most important factor of the nation . The competent and 

efficient management of education, both at the level of the system and of the educational 

institution, requires its scientific substantiation. Underlying this foundation is the science 

of education management or educational management. The role of education manager is a 

profession and like any profession, it must be learned. Management meets the conditions 

of a profession because it requires training, aims to achieve results, through joint efforts, 

requires continuous participation. 

Today, the profession has a broader profile than the profession, because starting 

from the trades, through diversification, many branches of activity have been created and 

the evolution of the profession of educator is edifying: from the pedagogue of Antiquity, to 

the one of today, which can fulfill many professions in the field of education. 

Like any science and management, it has evolved over time so that since the emergence of 

the need for a productive organization of productivity during the industrial revolution, it 

has assimilated a number of methods, principles, procedures and techniques that have 

helped improve performance and systematize knowledge. specific in a coherent system 

called Management Science or Management Theory. 

In educational management, the principal is the “gateway” through which reform 

measures pass easily or harder where they actually need to go: that is, to teachers or 

students. If the director does not know or does not agree with a certain measure, it does not 

apply or is only formally applied. Concluding examples in this regard are the curriculum at 

the school's discretion and attracting additional sources of funding. Increasingly, the 

quality of education provided by the school depends on the management of the school. The 

director is usually also the promoter of cultural changes in the organizational ethos. 
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MULTICULTURALISMUL PROFESIONAL ÎN DOMENIUL MEDICAL 

 

Fodor Alina Maria 

Școala Postliceală “Henri Coandă” Beclean 

 

Globalizarea și multiculturalismul reprezintă o provocare fundamentală a modului 

în care Occidentul a înțeles, a conceptualizat și a implementat practica medicală. Sistemul 

medical din societățile occidentale reprezintă un depozit al tradiției și al culturii, al limbii, 

al cunoașterii și al abilităților care sunt adesea în contradicție cu schimbarea contextelor 

locale și naționale, care la rândul lor sunt produsul globalizării și al multiculturalismului. O 

altă realitate ce poate fi asociată cu fenomenul multiculturalismului se referă la cooperarea 

internațională dintre unitățile medicale private sau de stat din țări diferite și alte entități 

organizaționale cu profil medical: instituții guvernamentale, ONG-uri etc. în care s-a 

demonstrat importanța adaptării soluțiilor la contextele culturale diferite.  

Furnizarea de servicii medicale într-o societate este influențată în mare măsură de 

factori culturali de la nivel național, local și organizațional. Clienții-pacienți care vizitează 

unitatea medicală vin și ei cu propriul background cultural. Toți acești factori culturali sunt 

deseori separați și străini de viziunea asupra lumii pe care o au studenții provenind din altă 

cultură. 

 

Globalization and multiculturalism are a fundamental challenge to the way the 

West has understood, conceptualized, and implemented medical practice. The medical 

system in Western societies is a repository of tradition and culture, language, knowledge 

and skills that are often at odds with changing local and national contexts, which in turn 

are the product of globalization and multiculturalism. Another reality that can be 

associated with the phenomenon of multiculturalism refers to the international cooperation 

between private or state medical units from different countries and other organizational 

entities with a medical profile: government institutions, NGOs, etc. in which the 

importance of adapting solutions to different cultural contexts was demonstrated. 

The provision of medical services in a society is largely influenced by cultural 

factors at the national, local and organizational levels. Clients-patients who visit the 

medical unit also come with their own cultural background. All these cultural factors are 

often separated and foreign to the worldview that students from another culture have. 

 

 

PERSPECTIVE ÎN MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL ȘI MEDICAL ÎN 

CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC ACTUAL 

 

Băla Maria 

Bota Lizelotte-Antoaneta 

Școala Postliceală ,,Henri Coandă" Turda 

 

În contextul luptei împotriva pandemiei de coronavirus, Comisia Europeană a lansat 

Sistemul de sprijin pentru managementul clinic al COVID-19 (CMSS). Obiectivul său este 
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acela de a ajuta medicii, infirmierele și alte cadre medicale din spitale care se ocupă la ora 

actuală de cazuri de COVID-19 peste tot în lume. 

Sistemele de sănătate din Uniunea Europeană își propun să ofere asistență medicală 

de foarte bună calitate, la prețuri rezonabile.  

Rețelele europene de referință (RER) sunt rețele virtuale care reunesc furnizori de 

servicii medicale din întreaga Europă. Ele facilitează dialogul între specialiști cu privire la 

boli complexe, boli rare sau afecțiuni care necesită tratament foarte specializat și 

numeroase cunoștințe și resurse. 

Efectul major asupra sănătății populației, cu creșterea numărului de cazuri și decese, 

pandemia COVID-19 provoacă următoarele efecte esențiale:  

• suprasolicitarea sistemului medical din cauza sporirii numărului de cazuri de boală 

și întreruperea prestării serviciilor de asistență medicală;  

• afectarea situației economice şi sociale cu un impact psihosocial;  

• întreruperea parțială a serviciilor esențiale pentru buna funcționare a societății şi a 

Învățământului. 

Cu toate că ne-am confruntat cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la 

educație este esențial. Credem în educație! De aceea, ne-am dorit reîntoarcerea tuturor 

elevilor în clase, cât mai repede dar cu măsuri stricte de protecție împotriva infecției 

SARS-CoV-2.  

Planul este prevenirea și controlul răspândirii virusului SARS-CoV-2  cu fortificarea 

capacitații intersectoriale de răspuns cu implementarea masurilor de sănătate publica la 

nivel național si local și școlar. 

Principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății populației în 

contextului epidemiei cu noul coronavirus sunt protecția individuală, protecția colectivă, 

combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare a germenilor și izolarea celor 

bolnavi și contaminați. 

Unitățile de învățământ vor pune în aplicare regulile generale din acest ghid și vor adopta 

norme specifice. 

 

        In the context of the fight against the coronavirus pandemic, the European 

Commission has launched the COVID-19 Clinical Management Support System (CMSS). 

Its aim is to help doctors, nurses and other medical staff in hospitals who are currently 

dealing with COVID-19 cases all over the world. 

Healthcare systems in the European Union aim to provide very good quality 

healthcare at reasonable prices. 

European Referral Networks (REN) are virtual networks that bring together healthcare 

providers across Europe. They facilitate dialogue between specialists on complex diseases, 

rare diseases or conditions that require highly specialized treatment and a wealth of 

knowledge and resources. 

The major effect on the health of the population, with the increase in the number of 

cases and deaths, the COVID-19 pandemic causes the following essential effects: 

• overloading the medical system due to the increase in the number of cases of illness 

and the interruption of the provision of health care services; 

• affecting the economic and social situation with a psychosocial impact; 

https://ec.europa.eu/health/non-communicable-diseases/steering-group/rare-diseases_en
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• the partial interruption of the services essential for the good functioning of the 

society and of the Education. 

Although we have faced a public health crisis, equitable access to education is 

essential. We believe in education! Therefore, we wanted all students to return to class as 

soon as possible but with strict measures to protect against SARS-CoV-2 infection. 

The plan is to prevent and control the spread of the SARS-CoV-2 virus by 

strengthening the intersectoral response capacity with the implementation of public health 

measures at national and local and school level. 

The general principles underlying the rules for the protection of public health in the 

context of the new coronavirus epidemic are individual protection, collective protection, 

combating by all means the Community transmission of germs and the isolation of the sick 

and contaminated. 

Schools will implement the general rules in this guide and adopt specific rules. 

 

 

ETICA PRACTICII  PROFESIEI  MEDICALE 

 

                                                                              Bogdan  Mihaela Florica 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Beiuș 

 

Etica poate fi considerata o disciplina filosofica axata pe studiul sistemelor, 

valorilor, normelor si categoriilor morale. Ingrijirea profesionala in nursing este orientata 

de cunoastere, competenta si comportament etic. Valorile de baza ale ingrijirii sunt: 

increderea, apropierea, intimitatea cu alti oameni, confidentialitatea, prietenia, dragostea, 

respectul de sine si respectul celorlalti oameni. 

Principiile eticii sunt valabile in toate tarile, dar in functie de modelul cultural si 

educatie sunt aplicate diferit pentru fiecare tara. Enumerate principiile etice sunt exprimate 

de binefacere, dreptate, autonomie, veracitate si confidentialitate.  

Daca ne referim la activitatea medicala, medicul ar trebui sa cantareasca nu numai 

efectele imediate ale actiunii terapeutice asupra pacientului si familiei, dar si efectele 

interventiei medicale, mai bine spus rezonanta acesteia asupra celorlalti, deci a societatii. 

Se observa astfel, tendinta de transformare a deciziei asupra unei singure persoane, intr-o 

decizie care sa tina cont de binele si fericirea generala. 

Consimtamantul bolnavului constituie fenomenul cel mai pregnant al respectului 

drepturilor omului, caci, in orice circumstante, dar mai ales in psihiatrie inainte de a se 

increde in medic, bolnavul doreste sa fie informat si sa decida. Teoria confidentialitatii este 

cea care asigura pacientul ca informatiile sale, precum si diagnosticul si tratamentul 

efectuat reprezinta un secret medical si nu pot fi divulgate. Asistentul medical trebuie sa 

respecte valorile si optiunile pacientilor chiar si atunci cind nu este de acord cu ele si 

trebuie sa evite sa impuna valorile sale personale pacientilor pe care si ingrijeste. Fara sa-si 

depaseasca limitele de competenta o asistenta medicala are obligatia sa fie sincera, de buna 

credinta, sa spuna adevarul despre bolnavi, boala, sa promoveze sanatatea, sa previna 

imbolnavirile, sa redea sanatatea, sperantele si sa aline suferintele. 
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Ethics can be considered a philosophical discipline focused on the study of systems, 

values, norms and moral categories. Professional nursing care is focused on knowledge, 

competence and ethical behavior. The core values of care are: trust, closeness, intimacy 

with other people, privacy, friendship, love, self-respect and respect for other people. 

The principles of ethics are valid in all countries, but depending on the cultural 

model and education are applied differently for each country. The enumerated ethical 

principles are expressed by charity, justice, autonomy, veracity and confidentiality. 

If we refer to the medical activity, the doctor should weigh not only the immediate 

effects of the therapeutic action on the patient and the family, but also the effects of the 

medical intervention, rather its resonance on the others, therefore of the society. Thus, the 

tendency to transform the decision on a single person into a decision that takes into 

account the general good and happiness is observed. 

The patient's consent is the most important phenomenon of respect for human 

rights, because in any circumstance, but especially in psychiatry before trusting the doctor, 

the patient wants to be informed and decide. The theory of confidentiality is the one that 

assures the patient that his information, as well as the diagnosis and the treatment 

performed is a medical secret and cannot be disclosed. The nurse must respect the values 

and choices of the patients even when he does not agree with them and must avoid 

imposing his personal values on the patients he cares for. Without exceeding the limits of 

its competence, a nurse has the obligation to be sincere, in good faith, to tell the truth about 

the sick, the disease, to promote health, to prevent illness, to restore health, hope and 

alleviate suffering. 

 

 

SINDROMUL BURNOUT ÎN DOMENIUL MEDICAL 

 

Mădăras Ioana 

Holdiș Daniela-Ileana 

Școala Postliceală Tehnică ,, Henri Coandă” Baia Mare 

 

 În anul 1969 Loretta Bradley a fost prima cercetătoare care a precizat faptul că 

epuizarea profesională este un proces de stres particular, legat de exigenţele muncii şi de 

condiţiile de muncă. 

 Potrivit definiției Organizației Mondiale a Sănătății (OMS, 2019), epuizarea 

ocupațională este o afecțiune clinică rezultată din stresul cronic apărut sau aflat în legătură 

cu locul de muncă, care se manifestă cu simptome marcate de sentimente de epuizare sau 

pierdere a energiei, distanțare mintală crescută, sentimente de negativism sau cinism legate 

de locul de muncă și scăderea eficienței profesionale. 

 Tabloul clinic al sindromului burnout este multifactorial și poate fi descris ca un set 

simptome de disfuncție socială și de tulburări psihosomatice și somatice. Diversitatea 

simptomelor nespecifice ale sindromului burnout determină însă necesitatea unei abordări 

interdisciplinare. Burnout-ul are trei mari categorii de simptome ale stresului: epuizare 

fizică cu prezența simptomelor fizice, epuizarea emoțională cu simptome legate de 
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atitudini și sentimente și simptome comportamentale cu productivitate scăzută, insatisfacție 

la locul de muncă. 

 Nu există metode bine studiate pentru a stabili diagnosticul de sindrom burnout. 

Sunt disponibile o serie de chestionare pentru auto-evaluare, cel mai frecvent utilizat fiind 

„Maslach Burnout Inventory” (MBI), disponibil pentru diferite grupuri profesionale, însă 

nu este acreditat pentru a fi folosit ca test diagnostic. Majoritatea chestionarelor disponibile 

nu sunt capabile să distingă dacă simptomele sunt provocate de burnout sau de alte 

tulburări mintale, precum depresia, anxietatea, sindromul de fatigabilitate cronică. 

 Medicii și personalul medical sunt destul de expuși la burnout deoarece ei 

experimentează foarte des emoții puternice precum dorința de a-și trata sau salva pacienții, 

frica de eșec, neputința în cazul bolilor.  

 Mai mult, profesioniștii din domeniul medical  se confruntă, la rândul lor cu 

probleme cotidiene care îi afectează și pe oamenii din celelalte domenii. Instabilitatea în 

familie, frica unui viitor nesigur sau problemele de alte feluri pot conduce la simptome ale 

burnout-ului. Potrivit unui studiu, incidența sindromului epuizarii profesionale este mai 

mare în rândul medicilor, asistenților și farmaciștilor decât în cel al altor categorii 

profesionale. 

 Gărzile frecvente, lipsa somnului sau privarea de lumină naturală pot să își pună 

amprenta de-a lungul timpului, mai ales dacă acestea sunt combinate cu relații tensionate 

cu alți membri ai personalului medical. 

 Mulți dintre factorii implicați în apariția sindromului „burnout” sunt statici și dificil 

de influențat prin strategii de intervenție. În general, pentru a reduce riscul de epuizare 

profesională se recomandă schimbări la trei niveluri: 

1. Modificarea structurii organizaționale și a procesului de lucru; 

2. Îmbunătățirea relației între organizație și fiecare medic prin programe de dezvoltare 

profesională pentru o mai bună adaptare la mediul de muncă; 

3. Acțiuni la nivel individual pentru a reduce stresul și simptomele de afectare a 

sănătății. 

 

In 1969, Loretta Bradley was the first researcher to point out that burnout is a 

process of particular stress, related to the demands of work and working conditions. 

According to the definition of the World Health Organization (WHO, 2019), occupational 

exhaustion is a clinical condition resulting from chronic stress at work or related to work, 

which manifests itself with marked symptoms of feelings of exhaustion or loss of energy, 

increased mental distancing , feelings of negativity or cynicism related to work and 

decreased professional efficiency. 

 The clinical picture of burnout syndrome is multifactorial and can be described as a 

set of symptoms of social dysfunction and psychosomatic and somatic disorders. However, 

the diversity of nonspecific symptoms of burnout syndrome determines the need for an 

interdisciplinary approach. Burnout has three broad categories of stress symptoms: 

physical exhaustion with the presence of physical symptoms, emotional exhaustion with 

symptoms related to attitudes and feelings, and behavioral symptoms with low 

productivity, job dissatisfaction. 
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 There are no well-studied methods for diagnosing burnout syndrome. A number of 

self-assessment questionnaires are available, the most commonly used being Maslach 

Burnout Inventory (MBI), available to various professional groups, but not accredited for 

use as a diagnostic test. Most of the available questionnaires are not able to tell if the 

symptoms are caused by burnout or other mental disorders, such as depression, anxiety, 

chronic fatigue syndrome.  

 Doctors and medical staff are quite exposed to burnout because they often 

experience strong emotions such as the desire to treat or save their patients, the fear of 

failure, helplessness in case of illness. 

 Moreover, medical professionals, in turn, face everyday problems that affect people 

in other fields as well. Family instability, fear of an uncertain future, or other problems can 

lead to symptoms of burnout. According to a study, the incidence of burnout syndrome is 

higher among doctors, nurses and pharmacists than in other occupational categories. 

 Frequent guards, lack of sleep or deprivation of natural light can make their mark 

over time, especially when combined with strained relationships with other medical staff. 

 Many of the factors involved in the onset of burnout syndrome are static and 

difficult to influence through intervention strategies. In general, changes at three levels are 

recommended to reduce the risk of burnout: 

 1. Changing the organizational structure and the work process; 

 2. Improving the relationship between the organization and each doctor through 

professional development programs for better adaptation to the work environment; 

 3. Individual action to reduce stress and health symptoms. 

 

 

ELEMENTE DE MANAGEMENT ALE PROIECTELOR   ACTIVITĂȚILOR 

EXTRACURRICULARE ÎN SPRIJINUL EDUCAȚIEI PENTRU SĂNĂTATE 

PROIECT: “ARIPI CĂZUTE” 

 

Moraru Rozalia-Mina  

Bota Melania-Daniela 

Școala Postliceală Tehnică ,, Henri Coandă” Baia Mare 

 

 Managementul proiectelor activităților extracurriculare a devenit o problemă 

omniprezentă în activitatea educațională de la orice nivel de școlarizare în învățământ, 

acesta urmând să fie abordat într-o manieră generalizată și integratoare cu referințe 

interdisciplinare vaste atât în domeniul stiințelor educației cât și al tipurilor de 

management.  

  Cazurile de violență din mediul familial și din societate, sunt într-o creștere 

alarmantă. Tânăra generație se găsește într-o perioadă a căutării și a descoperirii propriei 

identități, a cunoașterii și a înțelegerii de sine și a celor din jur, a confruntării cu 

problemele existențiale și cu nevoia vitală de a le rezolva, fiind tentată să ia ca refugiu 

medii și persoane periculoase, fără a conștientiza posibilele repercursiuni. În scopul 

prevenirii acestor situații ne propunem continuarea proiectului educațional ,,Aripi Căzute” 

.    Prin activitățile lui proiectul, își propune conștientizarea cauzelor care declanșează 
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actele de violență și îmbunătățirea capacității de implicare activă a elevilor în rezolvarea 

acestora la școală și în societate. 

  Obiectivul principal constă în îndrumarea spre un mediu favorabil dezvoltării unor 

comportamente pașnice, empatice printr-un management eficient al conflinctelor și 

implicarea profesorilor în construirea unor contexte de învățare sănătoase pentru 

desăvârșirea unui comportament adecvat situațiilor cotidiene.  

  Grupul țintă este format din elevii anilor II și III de studiu, viitori asistenți medicali 

generaliști, profesorii și instructorii unității noastre de învățământ. 

    Pe durata desfășurării proiectului îi vom avea ca parteneri pe următorii: Colegiul 

Național ‘’Vasile Lucaciu’’; Centrul Județean De Resurse Și Asistență Educațională 

Maramureș; Centrul De Prevenire, Evaluare Și Consiliere Antidrog Maramureș; 

Penitenciarul Baia Mare; Fundația Culturală Umanitară ”Henri Coandă’’. 

Activitățile de informare, formare și de dialog rezultate din colaborarea dintre 

reprezentanții instituțiilor implicate vor determina participarea activă a elevilor noștrii. 

    Dintre activitățiile formativ-educative din cadrul proiectului amintim: întâlnire cu 

reprezentantul Penitenciarului Baia Mare urmată de discuții libere; campanie națională de 

prevenire a consumului de canabis; întâlnire cu reprezentantul CJRAE MM și discuții 

despre violență; întâlnire cu reprezentantul Episcopiei Române Unite Cu Roma, Greco-

Catolică urmată de discuții pe probleme de spiritualitate; întâlnire cu asistentul medical al 

școlii urmată de discuții pe tema substanțelor halucinogene și întâlnire cu bibliotecarul 

urmată de discuții legată de studierea presei scrise locale.  

  În concluzie, prezentul proiect a contribuit efectiv la creșterea calității actului 

educațional, la stimularea, multiplicarea inițiativelor elevilor participanți, la gradul de 

socializare și valorizare a elevilor, la reducerea potențialului fenomenelor antisociale 

precum și la asigurarea șanselor egale de dezvoltare personală transformând actul 

educațional în sursă de dezvoltare comunitară. 

 

Project management of extracurricular activities has become a pervasive problem in 

educational activity at any level of schooling in education, and will be approached in a 

generalized and integrative manner with extensive interdisciplinary references in both 

educational sciences and management. 

 Cases of domestic and societal violence are on the rise. The young generation is in 

a period of searching and discovering its own identity, of knowing and understanding itself 

and those around it, of facing existential problems and the vital need to solve them, being 

tempted to take refuge as an environment. and dangerous people, without being aware of 

the possible repercussions. In order to prevent these situations, we intend to continue the 

educational project "Fallen Wings". 

  Through its activities, the project aims to raise awareness of the causes that trigger 

acts of violence and to improve the capacity of active involvement of students in solving 

them at school and in society. 

  The main objective is to guide an environment conducive to the development of 

peaceful, empathetic behaviors through effective conflict management and the involvement 

of teachers in building healthy learning contexts for perfecting behavior appropriate to 
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everyday situations. The target group consists of students in the second and third years of 

study, future general nurses, teachers and instructors of our school. 

  During the project we will have as partners the following: "Vasile Lucaciu" National 

College; Maramureș County Center for Resources and Educational Assistance; Maramures 

Drug Prevention, Evaluation and Counseling Center; Baia Mare Penitentiary; "Henri 

Coandă" Humanitarian Cultural Foundation. 

The information, training and dialogue activities resulting from the collaboration between 

the representatives of the institutions involved will determine the active participation of our 

students. 

 Among the formative-educational activities within the project we mention: meeting 

with the representative of Baia Mare Penitentiary followed by free discussions; national 

campaign to prevent cannabis use; meeting with CJRAE MM representative and 

discussions on violence; meeting with the representative of the United Romanian 

Episcopate with Rome, Greek-Catholic followed by discussions on spirituality issues; 

meeting with the school nurse followed by discussions on hallucinogenic substances and 

meeting with the librarian followed by discussions related to the study of the local written 

press. 

 In conclusion, this project has effectively contributed to increasing the quality of 

the educational act, to stimulating, multiplying the initiatives of participating students, to 

the degree of socialization and valorization of students, to reducing the potential of 

antisocial phenomena and to ensuring equal opportunities for personal development. 

community development. 

 

 

VALORILE PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL BAZATE PE ETICA ŞI 

DEONTOLOGIA PROFESIONALĂ 

 

                Sabou Onorel                                

Chiver Claudia Ştefania Ionela 

Școala Postliceală Tehnică  ,, Henri Coandă” Baia Mare 

 

În lucrarea de faţă s-a încercat oferirea de informații esențiale privind etica și 

deontologia profesională în profesia de asistent medical în scopul conștientizării 

importanței desfășurării activității profesionale într-un mod etic. 

Prin natura activităților desfășurate de profesioniștii în acordarea îngrijirilor de 

sănătate, orice abatere de la principiile și valorile profesionale afectează în mod direct 

pacientul, imaginea profesiei și imaginea profesionistului în asistență medicală, iar în 

secundar pe cel care s-a abătut de la etica și deontologia profesională. 

Conform științei nursingului responsabilitățile fundamentale ale asistentului 

medical presupun să promoveze sănătatea, să prevină boala, să reinstaureze sănătatea şi să 

aline suferința pacientului. Etica medicală se referă la toate aspectele etice ale practicii 

medicale, la ceea ce este drept, bun, corect, valoros. Aceasta conține patru categorii (teorii 

etice, principii etice, reguli etice şi judecăți etice). Când ne referim la teoriile etice, ne 

referim la acele entități sistematizate și alcătuite din principii și reguli (teoriile 
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consequentialiste, teoriile deontologice, teoriile bazate pe virtuți). Referitor la principiile 

etice, ele sunt baza pentru regulile etice care orientează luare deciziilor. Regulile etice 

stabilesc dacă anumite acțiuni sunt sau nu bune, dacă trebuie sau nu făcute. Judecățile etice 

reprezintă concluziile specifice, verdictele. 

După cum se ştie principiile şi valorile etice de care trebuie să ţină seama asistentul 

medical sunt autonomia, binefacerea, non-maleficienţa, dreptatea, veracitatea, sinceritatea 

şi confidenţialitatea. 

Codurile deontologice sunt rezultatul unui consens al majorității membrilor unui 

grup profesional. Codurile de comportament cuprind ansamblul îndatoririlor legate de 

exercitarea unei profesii, iar deotologia cuprinde regulile, datoriile și obligațiile.  Un cod 

etic și deontologic funcționează, ca orice prevedere legală, prin mecanisme de impunere, 

control și sancțiuni nu de la sine. A fi etic în profesia de asistent medical înseamnă să faci 

bine și a nu să faci rău. Din punct de vedere etic și deontologic asistenților medicali li se 

cere doar să-și facă datoria. 

 

In this paper we have tried to provide essential information on professional ethics 

and deontology in the nursing profession in order to raise awareness of the importance of 

conducting professional work in an ethical manner. 

Due to the nature of the activities carried out by health care professionals, any 

deviation from professional principles and values directly affects the patient, the image of 

the profession and the image of the healthcare professional, and secondarily the one who 

deviated from professional ethics and deontology. 

According to the science of nursing, the basic responsibilities of the nurse are to 

promote health, prevent disease, restore health and alleviate the patient's suffering. Medical 

ethics refers to all the ethical aspects of medical practice, to what is right, good, correct, 

valuable. It contains four categories (ethical theories, ethical principles, ethical rules, and 

ethical judgments). When we refer to ethical theories, we refer to those entities 

systematized and made up of principles and rules (consequentialist theories, deontological 

theories, virtue-based theories). Regarding ethical principles, they are the basis for ethical 

rules that guide decision-making. Ethical rules determine whether or not certain actions are 

good, whether they should be done or not. Ethical judgments represent specific 

conclusions, verdicts. 

As is well known, the principles and ethical values that the nurse must take into 

account are autonomy, benevolence, non-malice, justice, veracity, sincerity, and 

confidentiality. 

Codes of ethics are the result of a consensus of the majority of members of a 

professional group. Codes of conduct include all duties related to the pursuit of a 

profession, and deotology includes rules, duties, and obligations. A code of ethics and 

deontology works, like any legal provision, through mechanisms of imposition, control and 

sanctions not by itself. Being ethical in the nursing profession means doing good and not 

doing bad. From an ethical and deontological point of view, nurses are only required to do 

their duty. 
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SIMULAREA MEDICALĂ ÎN PROCESUL DE EDUCAȚIE 

 

Poenariu Corina Mihaela 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Alba-Iulia 

 

Utilizarea simulării medicale pentru formarea competențelor de bază în procesul 

educațional permite modelarea și cuantificarea rezultatelor învățării, discutarea lor în 

echipă. În condițiile accesului limitat în stagii practice în unități sanitare în ultimii doi ani, 

modelarea cât mai realistă a interacțiunii cu pacientul dar și în cadrul echipei medicale 

devine un instrument esențial în resursele educaționale. 

 Simularea medicală actuală permite modelarea procesului de învățare pentru 

conținuturi tematice diverse – de la tehnici de nursing și investigații paraclinice la 

analizarea semnelor și simptomelor specifice în scenarii clinice sau intervenții în situații de 

urgență.   

 Folosirea simulării medicale pentru tehnici de nursing (administrarea parenterală a 

medicamentelor) a permis simularea intervențiilor asistentului medical în cazul apariției de 

incidente sau accidente și evaluarea standardizată a acestora. Pentru situațiile de urgență, 

posibilitatea antrenării în resuscitarea cardiorespiratorie, în scenarii clinice de prespital sau 

spital, incluzând utilizarea defibrilatorului aturomat extern de training a însemnat, pentru 

cei mai mulți dintre elevi, posibilitatea autoevaluării modului propriu de a reacționa în 

contexte clinice critice.    

 Procesul educațional modern impune la momentul actual utilizarea de resurse 

educaționale multiple, cu scopul de a asigura competitivitatea absolvenților pe piața 

muncii, adaptarea lor rapidă la un mediu de muncă solicitant și în permanentă schimbare. 

 

The use of medical simulation for the formation of basic skills in the educational 

process allows the modeling and quantification of learning outcomes, their discussion in 

the team. Given the limited access to practical internships in health facilities in the last two 

years, the most realistic modeling of the interaction with the patient but also within the 

medical team becomes an essential tool in educational resources. 

The current medical simulation allows the modeling of the learning process for 

various thematic contents - from nursing techniques and paraclinical investigations to the 

analysis of specific signs and symptoms in clinical scenarios or interventions in emergency 

situations. 

The use of medical simulation for nursing techniques (parenteral administration of 

drugs) allows to simulate the interventions of the nurse in case of incidents or accidents 

and their standardized assessment. For emergencies, the possibility of training in 

cardiopulmonary resuscitation, in pre-hospital or hospital clinical scenarios, including the 

use of external aturomat training defibrillator meant, for most students, the possibility of 

self-assessment of how to react in critical clinical contexts. 

The modern educational process currently requires the use of multiple educational 

resources, in order to ensure the competitiveness of graduates in the labor market, their 

rapid adaptation to a demanding and ever-changing work environment. 
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MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI MEDICAL ÎN CONTEXTUL 

EPIDEMIOLOGIC ACTUAL 

 

Enache Ana -Maria 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Constanța  

 

S-a plecat de la ideea unei prezentări care va fi centrată pe formarea și ulterior 

exersarea competențelor de proiectare didactică. Nu va fi neglijată nici proiectarea 

activităților extracurriculare în instituțiile de învățământ, axate pe specificul metodologiei 

care vizează organizarea procesului educațional în învățământul postliceal. Se încearcă, și 

în mare măsură cred că s-a reușit o analiză a activității profesorului dedicat, marcat de o 

etapă bulversantă la nivel de sistem organizațional, străbătut de frământări de tot felul.  

Aceste mișcări sunt istoricește determinate de un context epidemiologic mult discutat, de 

un context social derutant în vecinătatea unei posibile iminențe de război. Toate acestea se 

lovesc de majore schimbări economice care vor trimite reverberații până la baza piramidei 

sistemului de învătământ la care se va face referire.  

Lucrarea propune modele de proiectare a învăţării bazate pe etapele lecţiei, 

încadrarea în programe de studii, cu ancorarea informațiilor în realitatea sistemului de 

sănătate românesc. Toate acestea analizate la un moment considerat ,,momentul zero”, 

punctul de reinițiere a unor cutume didactice zguduite de schimbări majore, adaptări 

rapide, focalizări pe mijloacele IT și platformele educaționale. Se reiterează subiectiv 

organizarea activității de practică, se caută soluții viabile de dezvoltare a competențelor 

practice ale elevilor, în condițiile în care agentul economic nu își asumă riscuri 

suplimentare prin acceptarea elevilor în spațiul său. Toate acestea de la teorie la concret. 

 

We started from the idea of a presentation that will focus on training and later 

practicing didactic design skills. The design of extracurricular activities in educational 

institutions, focused on the specifics of the methodology aimed at organizing the 

educational process in post-secondary education, will not be neglected either. It is being 

tried, and to a large extent I think that an analysis of the activity of the dedicated teacher 

has been succeeded, marked by a disturbing stage at the level of organizational system, 

crossed by all kinds of turmoil.   

These movements are historically determined by a much-discussed epidemiological 

context, by a confusing social context in the vicinity of a possible imminent war. All this is 

hampered by major economic changes that will send reverberations to the base of the 

education pyramid to which reference will be made. The paper proposes models for 

learning design based on the stages of the lesson, framing in study programs, with the 

anchoring of information in the reality of the Romanian health system. All this analyzed at 

a time considered "zero moment", the point of resumption of teaching habits shaken by 

major changes, rapid adaptations, focus on IT and educational platforms.  

The organization of the practice activity is subjectively reiterated, viable solutions 

are sought for the development of the students' practical skills, provided that the economic 

agent does not assume additional risks by accepting the students in his space. All this from 

theory to concrete. 
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ASISTENTUL MEDICAL ÎN PERIOADA PANDEMIEI 

 

Tîncabă Elena Carmen  

Dobrescu Ani Nicoleta 

Stiegelbauer Delia Angelica 

Școala postliceală ,,Henri Coandă” Moldova Nouă 

 

          Că au fost lăudați sau criticați, că au fost în prima linie sau nu, asistenții medicali au 

depus eforturi  considerabile în lupta împotriva virusului Covid-19. Presați de dorința de a 

da rezultate cât mai bune, mulți dintre acești oameni au pierdut noțiunea de timp liber, de 

viață personală, de liniște. Asistenții medicali și întreaga echipă medicală (medici, 

asistenți, infirmiere, îngrijitoare de curățenie, personal TESA) au lucrat mai mult decât de 

obicei, au renunțat de multe ori la timp petrecut în familie, pentru că ei au venit mereu în 

întâmpinarea nevoilor pacienților și au fost răspunzători, clipă de clipă, de starea de 

sănătate, de viața și siguranța pacienților, indiferent de specialitățile în care profesau. Au 

reușit cu greu să facă față cerințelor, au fost des ture lungi, ore suplimentare obligatorii, 

sarcini de muncă numeroase, de multe ori a fost necesar să se lucreze în pauze sau la prânz 

sau să vii mai devreme și să pleci mai târziu de la spital, dar au fost acolo. Am auzit 

undeva, pe cineva spunând, și îmi cer scuze că nu am reținut numele, dar știu sigur că era 

un coleg de-al nostru, asistent medical, că: ,,Dacă într-un război te uiţi în faţă şi ştii că 

acolo ai inamicul, din păcate, în pandemie, inamicul este peste tot, nu-l vezi şi te atacă în 

orice clipă. Este dureros, evident, este crunt să ştii, ca şi cadru medical, că ai colegi lângă 

tine, care cad.”    - atât adevăr....      

          Pandemia ne-a învățat că ne putem depăși limitele, că și atunci când spunem nu mai 

putem, tot mai putem puțin, să lupăm pentru sănătate, pentru bine și liniște.           

Pandemia ne-a învățat că, mai presus de orice, putem fi oameni, iar sănătatea este cel mai 

important aspect din viața noastră. Pandemia ne-a învățat să fim disciplinați, să fim mult 

mai responsabili, să fim generoși, atenți la cei din jur, amabili, îngăduitori, blânzi, 

prietenoși, etc., adjective care nu că nu ar fi caracterizat până acum meseria de asistent 

medical, dar acum, pe perioada pandemiei s-au accentuat, s-au aprofundat. Pandemia a 

arătat clar că asistenții medicali au fost cei care au condus, 90% dintre îngrijiri fiind 

efectuate de către ei, și că tot ei sunt cei care au văzut de aproape punctele slabe, 

fragilitățile și lacunele ce trebuie abordate în conceperea viitoarelor sisteme de sănătate. 

          Că a existat sau nu sindromul burnout nu știm, dar știm că toți asistenții medicali au 

fost afectați într-un fel sau altul de această pandemie. Mulți au simțit chiar și durerea 

pierderii celor dragi, acest episod al pandemiei luând de lângă ei membrii de familie, colegi 

de serviciu, prieteni, cunoștințe, dar au continuat, au continuat să-și facă meseria așa cum 

știu mai bine, dedicându-se celor aflați în suferință. Fără asistenți medicali, nu se poate 

câștiga bătălia împotriva epidemiilor și nici nu se va putea atinge nivelul dorit de îngrijire 

medicală. 

 

Whether they were praised or criticized, whether they were on the front lines or not, 

the nurses put considerable effort into the fight against the Covid-19 virus. Pressed by the 

desire to give the best results, many of these people have lost the notion of free time, 
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personal life, peace. The nurses and the entire medical team (doctors, nurses, nurses, TESA 

staff) worked harder than usual, often giving up family time, because they always came to 

meet the needs of patients and they were responsible, moment by moment, for the state of 

health, for the life and safety of the patients, regardless of the specialties in which they 

practiced. They barely managed to meet the requirements, there were long shifts, 

mandatory overtime, heavy workloads, it was often necessary to work on breaks or at 

lunch, or to come earlier and leave later. hospital, but they were there. I heard someone say 

somewhere, and I apologize for not remembering the name, but I know for a fact that it 

was a colleague of ours, a nurse, that: "If in a war you look ahead and you know that there 

you have the enemy, unfortunately, in a pandemic, the enemy is everywhere, you don't see 

him and he attacks you at any moment. It's painful, obviously, it's cruel to know, as a 

medical professional, that you have colleagues next to you who fall. " - so true .... 

The pandemic has taught us that we can push our limits, that even when we say we 

can no longer, we can still do little, to fight for health, for good and peace. The pandemic 

has taught us that, above all, we can be human, and health is the most important aspect of 

our lives. The pandemic has taught us to be disciplined, to be more responsible, to be 

generous, to be kind to others, kind, forgiving, gentle, friendly, etc., but now, during the 

pandemic, they have intensified, deepened. The pandemic made it clear that nurses were 

the ones who led, 90% of the care was done by them, and that they were also the ones who 

saw up close the weaknesses, frailties and gaps that need to be addressed in the design of 

future health systems. 

We do not know whether or not there was a burnout syndrome, but we do know 

that all nurses were affected in one way or another by this pandemic. Many even felt the 

pain of losing loved ones, this episode of the pandemic taking away from them family 

members, co-workers, friends, acquaintances, but they continued, they continued to do 

their job as I know best, dedicating themselves to those who are suffering. Without nurses, 

the battle against epidemics cannot be won, nor will the desired level of health care be 

achieved. 

 

 

ȘCOALA ONLINE 

 

Tîncabă Elena Carmen  

Tarsoly Rodica 

Reșinar Maria 

Școala postliceală ,,Henri Coandă” Moldova Nouă 

 

          11 martie 2020 a fost ziua când situația pandemică ne-a obligat să  mutăm orele de 

școală în online. Ne-am confruntat cu o situație necunoscută pentru noi și pentru elevi. Nu 

ne dădeam seama dacă e rău sau bine. Oare ne vom descurca să predăm online? Oare elevii 

vor putea să participe la orele online? Erau unele din multele întrebări pe care ni le 

puneam, dar în același timp era și o provocare.  

          Să intri pe platforma Zoom de acasă, să vorbești ,,față în față” cu fiecare elev prezent 

pe platformă a fost mult mai ușor, mai comod, mai la îndemână și de ce să nu recunoaștem 
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mai convenabil. Dacă în sala de curs numărul elevilor era mediu, pot spune că în online 

numărul lor depășea o treime din clasă. De ce? Pentru că ori erai la lucru, ori erai în 

mașină, ori în oricare loc posibil, puteai accesa platforma, puteai urmării predarea, 

întrebările puse de colegi și chiar îți puteai lua notițele necesare. Aveam impresia că elevii 

erau mult mai deschiși, cu mai mult curaj de a întreba, de a-și expune ideile, aveau o 

bucurie în a fi prezenți la oră și pentru faptul că erau acasă, da acasă, în mediul convenabil 

lor, lângă familie. Lecțiile erau interactive, interesante, provocatoare. Dar această predare 

online avea și dezavantajele ei, fiind foarte greu să le arăți tehnicile de nursing, să-i pui pe 

ei să execute aceste tehnici, să-i ajuți la nevoie. 

          Din toată această nebunie, am învățat că indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru, război, pandemie sau orice altă nenorocire, trebuie să mergem înainte, să ne 

adaptăm oricărui stil de viață și să nu renunțăm niciodată la educație.  

 

          March 11, 2020 was the day when the pandemic situation forced us to move school 

classes online. We faced a situation unknown to us and our students. We didn't know if it 

was bad or good. Will we be able to teach online? Will students be able to attend online 

classes? These were some of the many questions we asked ourselves, but at the same time 

it was a challenge. 

          Entering the Zoom platform from home, talking “face to face” with each student 

present on the platform was much easier, more comfortable, more handy and why not 

recognize more convenient. If the number of students in the classroom was average, I can 

say that online their number exceeded one third of the class. Why? Because either you 

were at work, you were in the car, or anywhere possible, you could access the platform, 

you could follow the teaching, the questions asked by colleagues and you could even take 

the necessary notes. I had the impression that the students were much more open, with 

more courage to ask, to present their ideas, they were happy to be present in class and for 

the fact that they were at home, at home, in their convenient environment, with family.          

The lessons were interactive, interesting, challenging. But this online teaching also had its 

disadvantages, being very difficult to show them the nursing techniques, to get them to 

perform these techniques, to help them when needed. 

          From all this madness, we have learned that no matter what happens around us, war, 

pandemic or any other misfortune, we must move forward, adapt to any lifestyle and never 

give up education. 

 

 

CUM POATE FI MĂSURATĂ CALITATEA ASISTENȚEI MEDICALE?  

DE LA CONCEPTUL DE CALITATE LA INDICATORII DE CALITATE 

 

Manea (Grigorian) Maria Magdalena 

Școala  Postliceală “Henri  Coandă” Năvodari 

 

Majoritatea inițiativelor de măsurare a calității sunt preocupate de dezvoltarea și 

evaluarea indicatorilor de calitate. Prin urmare, este util să faceți un pas înapoi și să 

reflectați asupra ideii de indicator mai general. În științele sociale, un indicator este definit 
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ca „o măsură cantitativă care oferă informații despre o variabilă greu de măsurat direct”. 

Evident, calitatea îngrijirii este greu de măsurat direct pentru că este un concept teoretic 

care poate cuprinde diferite aspecte în funcţie de definiţia exactă şi de contextul măsurării. 

În conformitate cu definiția calității, indicatorii de calitate sunt definiți ca măsuri 

cantitative care oferă informații despre eficacitatea, siguranța și/ sau centrarea pe oameni a 

îngrijirii. Desigur, numeroase alte definiții ale calității indicatori sunt posibili. În plus, 

unele instituții, cum ar fi Forumul Național al Calității (NQF) din SUA, folosesc termenul 

de măsură a calității în loc de indicator de calitate. Alte instituții, precum Serviciul de 

Metodologie și Asigurare a Indicatorilor NHS și Institutul German pentru asigurarea 

calității și transparența în îngrijirea sănătății (IQTIG), definesc în continuare atributele 

indicatorilor de calitate. Potrivit acestor definiții, indicatorii de calitate ar trebui să ofere: 

1. un scop de calitate, adică o declarație clară despre scopul sau obiectivul urmărit, de 

exemplu, mortalitatea pacientilor internați cu pneumonia ar trebui să fie cât mai mică 

posibil; 

2. un concept de măsurare, adică o metodă specificată pentru colectarea datelor și calculul 

indicatorului, de exemplu, proporția pacienţilor internaţi cu diagnostic primar de 

pneumonie care au murit în timpul spitalizării;  

3. un concept de evaluare, adică o descriere a modului în care se așteaptă ca o o măsurare 

să fie utilizată pentru a evalua calitatea, de exemplu, dacă mortalitatea în spitale este mai 

mică de 10%, aceasta este considerată a fi de bună calitate. 

Operaționalizarea conceptului teoretic de calitate prin transpunerea lui într-un set 

de indicatorii de calitate necesită o înțelegere clară a scopului și contextului de măsurare. 

Sunt necesari diferiți indicatori pentru a evalua cele trei dimensiuni ale calității, adică 

eficacitatea, siguranța. și/sau centrarea pe pacient, deoarece se referă la concepte foarte 

diferite, cum ar fi  sănătatea pacientului, erorile medicale și satisfacția pacientului. 

În plus, operaționalizarea calității pentru măsurare va necesita întotdeauna o 

concentrare pe un set limitat de aspecte de calitate pentru un anumit grup de pacienţi. De 

exemplu, măsurarea calității se poate concentra asupra pacienților cu fractură de șold tratați 

în spitale și vor fi definite aspectele îngrijirii care sunt legate de eficacitate (de exemplu, 

intervenția chirurgicală efectuată în 24 de ore de la internare), siguranță (de exemplu, 

anticoagulante pentru a preveni tromboembolismul) și/sau îngrijirea centrată pe pacient (de 

exemplu, pacientului i s-a oferit posibilitatea de a alege anestezia spinală sau generală). 

 

Most quality measurement initiatives are concerned with the development and 

assessment of quality indicators. Therefore, it is useful to step back and reflect on the idea 

of an indicator  more generally. In the social sciences, an indicator is defined as “a 

quantitative measure that provides information about a variable that is difficult to measure 

directly”. Obviously, quality of care is difficult to measure directly because it is a 

theoretical concept that can encompass different aspects depending on the exact definition 

and the context of measurement. 

In line with the definition of quality, quality indicators are defined as quantitative 

measures that provide information about the effectiveness, safety and/ or people-

centredness of care. Of course, numerous other definitions of quality indicators are 

possible. In addition, some institutions, such as the National Quality Forum (NQF) in the 
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USA, use the term quality measure instead of quality indicator. Other institutions, such as 

the NHS Indicator Methodology and Assurance Service and the German Institute for 

Quality Assurance and Transparency in Health Care (IQTIG), define further attributes of 

quality indicators. According to these definitions, quality indicators should provide: 

1. a quality goal, i.e. a clear statement about the intended goal or objective, for example, 

inpatient mortality of patients admitted with pneumonia should be as low as possible; 

2. a measurement concept, i.e. a specified method for data collection and calculation of the 

indicator, for example, the proportion of inpatients with a primary diagnosis of pneumonia 

who died during the inpatient stay; and 

3. an appraisal concept, i.e. a description of how a measure is expected to be used to judge 

quality, for example, if inpatient mortality is below 10%, this is considered to be good 

quality. 

Operationalizing the theoretical concept of quality by translating it into a set of 

quality indicators requires a clear understanding of the purpose and context of 

measurement. Different indicators are needed to assess the three dimensions of quality, i.e. 

effectiveness, safety and/or patient-centredness, because they relate to very different 

concepts, such as patient health, medical errors and patient satisfaction. 

In addition, operationalizing quality for measurement will always require a focus 

on a limited set of quality aspects for a particular group of patients. For example, quality 

measurement may focus on patients with hip fracture treated in hospitals and define 

aspects of care that are related to effectiveness (for example, surgery performed within 24 

hours of admission), safety (for example, anticoagulation to prevent thromboembolism), 

and/or patient-centredness of care (for example, patient was offered choice of spinal or 

general anaesthesia). 

 

 

MANAGEMENT STRATEGIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

 

Pop Corina-Virginia 

Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Cluj-Napoca 

 

Managementul strategic în educație este un proces dinamic care recomandă 

schimbări pentru a adapta permanent organizația școlară la schimbările din mediul în care 

operează. Managementul strategic se bazează pe gândirea strategică, care este rezultatul 

armonizării gândirii inteligente cu gândirea creativă. Managementul strategic bazat pe 

gândirea strategică se axează pe strategii optime și construiește mecanisme adecvate pentru 

punerea în aplicare a acestora, evaluarea riscurilor asociate și a obstacolelor existente, 

precum și avantajele competitive în cadrul procesului de implementare. În această situație, 

strategia de management în instituția de învățământ devine o modalitate de diferențiere 

între așteptările și percepțiile beneficiarilor, direcți sau indirecți, în ceea ce privește 

calitatea serviciului de învățământ public. 

Unitățile de învățământ profesional și tehnic trebuie să integreze o strategie bine 

dezvoltată pentru a promova oferta educațională în planificarea strategică. Efectele sale, 

împreună cu buna informare a părților interesate, sprijinul și îndrumarea profesională a 
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elevilor și a părinților, conduc la o mai bună conștientizare a educației profesionale și la 

îmbunătățirea competențelor profesionale obținute, cu efecte deosebit de importante asupra 

situației actuale, În cazul în care s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de 

elevi din învățământul profesional și tehnic de-a lungul anilor, ca urmare a scăderii 

populației școlare globale, dar și a schimbărilor făcute fără consistență în această perioadă 

în structura acestei forme de învățământ. Orientările privind digitalizarea, globalizarea, 

evoluțiile tehnologice, schimbările de mediu, îmbătrânirea societății ghidează tendințele 

viitoare în ceea ce privește conținutul locurilor de muncă, modul în care acestea sunt 

implementate, la momentul respectiv și persoanele implicate, cu alte cuvinte, referințele se 

referă la competențele necesare pentru a intra pe piața muncii, precum și oportunitățile de a 

evolua în carieră. 

Implicarea agenților economici împreună cu alți factori importanți în mecanismele 

decizionale și de consultare în cadrul organizației școlare dirijează acțiunea spre 

responsabilizarea maximă a celor implicați și conduce la inovarea și diversificarea ofertei 

educaționale.  

 

Strategic management in education is a dynamic process that recommends changes 

to permanently adapt the school organization to changes in the environment in which it 

operates. Strategic management is based on strategic thinking, which is the result of 

harmonizing intelligent thinking with creative thinking. Strategic management based on 

strategic thinking bases optimal strategies and builds appropriate mechanisms for their 

implementation, by assessing the associated risks and existing obstacles, as well as the 

competitive advantages within the implementation process. In this situation, the managerial 

strategy in the educational institution becomes a vector of differentiation between the 

expectations and perceptions of the beneficiaries, whether direct or indirect, in terms of the 

quality of the public education service. 

Vocational and technical education units must integrate a well-developed strategy 

to promote the educational offer into strategic planning. Its effects, together with the good 

information of stakeholders, support and professional guidance for pupils and parents, lead 

to increased awareness of vocational education and to the valorisation of the professional 

competences obtained, effects which are particularly important in the current situation, 

where there have been major decreases in the number of pupils in vocational and technical 

education over the years, due to the decrease in the overall school population, but also to 

the changes made without consistency during this period in the structure of this form of 

education. The directions relating to digitalisation, globalization, technological evolution, 

environmental change, the aging of societies guide future trends regarding the content of 

jobs, the way they are implemented, the time and people involved, in other words, the 

references are about the skills needed to enter the labor market as well as the opportunities 

to evolve in the career. 

The involvement of economic agents together with other important factors in the 

decision-making and consultation mechanisms within the school organization directs the 

action toward maximum accountability of those involved and leads to innovation and 

diversification of the educational offer. 
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MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL 

 

Mărină Lucia Simona 

Liceul Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret” Cluj-Napoca 

 

Procesul instructiv-educativ este un subiect de interes major acest proces fiind 

responsabil de formarea generațiilor tinere care vor fi ulterior integrate pe piața muncii, 

contribuind astfel la bunul mers al societății. Într-o accepțiune largă, managementul 

presupune totalitate activităților de concepere, pregătire, organizare și coordonare a unor 

elemente cu scopul atingerii unor obiective stabilite anterior. În cazul procesului 

educațional privit prin perspectiva contextului actual, actul educativ trebuie ridicat la nivel 

de artă, deoarece acesta poate produce schimbări din punct de vedere psiho-intelectual nu 

doar la nivel de individ ci și la nivel de grup de elevi sau chiar unitate de învățământ. 

Pornind de la datele obținute în urma unei diagnoze, prognoza managerială poate 

evidenția tendințele de dezvoltare ale învățământului, urmărind un trend ascendent 

optimizat. Planificarea presupune stabilirea unor obiective țintă precise care să aibă un 

caracter dinamic, să stimuleze creația, să urmărească alinierea la sau chiar și devansarea 

schimbărilor care au loc în societate. Resursele umane care sunt implicate în procesul 

instructiv-educativ sunt stimulate prin utilizarea unor metode interactive să participe cu 

plăcere și nu din obligație cu scopul atingerii unor obiective prestabilite. 

În domeniul educației, managerul este persoana responsabilă de evoluția instituției. 

Pentru a avea succes în actul de coordonare/conducere, managerul trebuie să dovedească 

exigenta dar și înțelegere, comportare corectă, să fie flexibil, creativ și inovator. Rolul 

jucat de către managerii instituțiilor de învățământ îl reprezintă cel al unui vector al 

schimbării, aceștia fiind responsabili de pregătirea indivizilor astfel încât aceștia din urma 

să corespundă cerințelor de pe piața muncii.  

 

The educational process is a topic of major interest this process is responsible for the 

formation of the young generations that will be later integrated into the labor market, thus 

contributing to the smooth running of the society. In a broad sense, management involves 

all the activities of designing, preparing, organizing and coordinating elements in order to 

achieve previously established objectives. In the case of the educational process viewed 

from the perspective of the current context, the educational act must be elevated to the 

level of art, because it can produce psycho-intellectual changes not only at the individual 

level but also at the level of the group of students or even educational establishment. 

Starting from the data obtained from a diagnosis, the managerial forecast can 

highlight the development trends of education, following an optimized upward trend. 

Planning involves setting precise target goals that are dynamic, stimulate creation, aim to 

align with or even advance the changes that are taking place in society. Human resources 

that are involved in the educational process are stimulated by the use of interactive 

methods to participate with pleasure and not out of obligation in order to achieve 

predetermined objectives. 
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In the field of education, the manager is the person responsible for the evolution of 

the institution. In order to be successful in the act of coordination / management, the 

manager must prove the need but also understanding, correct behavior, be flexible, creative 

and innovative. The role played by the managers of educational institutions is that of a 

vector of change, they are responsible for preparing the individuals so that the latter meet 

the requirements of the labor market. 

 

 

                     PROFESIONALIZAREA MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL 

                                            MANAGER VERSUS LIDER ŞCOLAR 

 

Șaitiș Cristina Florentina 

Liceul Tehnologic ”Vlădeasa” Huedin 

                      

În ultimul timp, în România s-au scris zeci de cărţi şi sute de articole despre 

management şi ştiinţa conducerii instituţiilor educaţionale, definindu-se conceptele, 

formele de realizare şi căile de eficientizare a acestuia. Încercând o structurare concentrată 

asupra managementului în general, s-au conturat următoarele definiţii conceptuale în 

funcţie de abordarea conducerii, pornind de la principii sociologice, comunitare, 

psihologice, etc. Ştiinţa conducerii este o abilitate de a inspira încredere, suport moral şi 

material oamenilor care au nevoie de acesta în vederea  realizării scopurilor majore ale 

unităţii în care îşi desfăşoară activitatea. 

Managementul, prin domeniile şi funcţiile sale, asigură dezvoltarea instituţională, 

succesul şi performanţa, dar cea mai importantă activitate managerială o constituie 

conducerea operaţională, care la rândul său se bazează pe proiectare, organizare, evaluare, 

etc. Vorbind în sens larg, conducerea se ocupă de aspectele interpersonale ale activităţii 

manageriale, în timp ce proiectarea, organizarea, evaluarea şi controlul privesc mai mult 

aspectele administrative ale muncii. 

Conform gândirii actuale, leadershipul se ocupă în primul rând de schimbare, de 

motivarea personalului, de inspirarea şi influenţarea acestuia. În contrast cu acesta, 

managementul se ocupă, mai degrabă, de menţinerea echilibrului şi funcţionalitatea 

instituţională. Managementul este mult mai formal şi mai pragmatic decât leadershipul. El 

se bazează pe unele deprinderi generale, cum ar fi proiectare, organizarea, controlul, 

evaluarea, bugetarea, formarea grupurilor de lucru, negocierea conflictelor, etc. 

Leadershipul, în contrast cu managementul, presupune o viziune despre ceea ce 

poate deveni unitatea respectivă, de aceea acesta solicită cooperarea şi munca în echipă, 

menţinând  toate persoanele într-o stare motivaţională pozitivă, utilizând diverse metode de 

convingere şi persuasiune, în vederea realizării obiectivelor preconizate. 

Rolurile de manager şi lider se întrepătrund şi se completează reciproc pornind de 

la componenta pragmatică, întrucât liderul în rolul său de manager se confruntă cu 

complexitatea şi diversitatea fenomenelor din cadrul unităţii de învăţământ pe care o 

coordonează.  
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Recently, dozens of books and hundreds of articles have been written in Romania 

about the management and science of the management of educational institutions, defining 

the concepts, the forms of realization and the ways to make it more efficient. Trying to 

structure a management focused on management in general, the following conceptual 

definitions were outlined according to the management approach, starting from 

sociological, community, psychological, etc. principles. Leadership science is an ability to 

inspire confidence, moral, and material support in the people who need it in order to 

achieve the major goals of the unit in which they operate. 

Management, through its fields and functions, ensures institutional development, 

success and performance, but the most important managerial activity is the operational 

management, which in turn is based on design, organization, evaluation, etc. Broadly 

speaking, management deals with the interpersonal aspects of managerial activity, while 

design, organization, evaluation and control focus more on the administrative aspects of 

work. 

According to current thinking, leadership is primarily about change, motivating 

staff, inspiring and influencing them. In contrast, management is more concerned with 

maintaining institutional balance and functionality. Management is much more formal and 

pragmatic than leadership. It is based on some general skills, such as design, organization, 

control, evaluation, budgeting, working group formation, conflict negotiation, etc. 

Leadership, in contrast to management, involves a vision of what the unit can 

become, so it requires cooperation and teamwork, keeping all people in a positive 

motivational state, using various methods of persuasion and persuasion, in order to achieve 

goals. expected. 

The roles of manager and leader intertwine and complement each other starting 

from the pragmatic component, as the leader in his role as manager faces the complexity 

and diversity of the phenomena within the educational unit he coordinates. 

 

 

MANAGEMENTUL ȘCOLAR 

 

Pop Liliana Diana 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla 

 

În domeniul educației, managerul ocupă un rol important, fiind responsabil de 

evoluția insituției pe care o reprezintă. Acesta trebuie eliberat de presiunile 

supracentralizării şi presiunilor birocraţiei administrative, ale diferitelor nivele ierarhice, 

oferindu-i-se posibilitatea reală de a-şi formula priorităţi de valoare şi eficienţă în acţiune. 

În acest context, managerul trebuie să se preocupe de stabilirea (definirea) cât mai corectă 

şi reală a strategiei de dezvoltare şi acţiune a unităţii de învăţământ pe care o conduce. 

Pentru ca managerul să poată performa, este necesar să dețină competenţă profesională şi 

experienţă în domeniu, însoţite de capacitatea de iniţiativă, de abordare corectă (justă) a 

problemelor și să își poată asuma eventualele riscuri.  

Pentru succesul actului de conducere, managerul şcolar şi universitar trebuie să 

dovedească exigenţă, dar şi înţelegere, comportare corectă, demnă şi civilizată în toate 
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situaţiile, precum şi: flexibilitate, spirit novator şi creativ. Managerii din domeniul 

educaţiei trebuie să fie un vector al schimbării și să îndeplinească instruirea tinerei 

generaţii pe baza limbajului şi tehnologiei informaţionale, astfel încât fiecare om pregătit 

de şcoală să poată răspunde nevoilor de pe piața muncii. 

 

In the field of education, the manager occupies an important role, being responsible 

for the evolution of the institution he represents. It must be freed from the pressures of 

overcentralization and the pressures of administrative bureaucracy, of the various 

hierarchical levels, and given the real opportunity to formulate priorities of value and 

efficiency in action. In this context, the manager must be concerned with establishing 

(defining) as correct and real as possible the strategy of development and action of the 

educational unit he runs. In order for the manager to perform, it is necessary to have 

professional competence and experience in the field, accompanied by the capacity of 

initiative, the correct (fair) approach to problems and to be able to take any risks. 

For the success of the management act, the school and university manager must 

prove demanding, but also understanding, correct, dignified and civilized behavior in all 

situations, as well as: Flexibility, innovative and creative spirit. Managers in the field of 

education must be a vector of change and fulfill the training of the young generation based 

on language and information technology, so that every person prepared by the school can 

meet the needs of the labor market. 
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CARIERELE DE ASISTENT MEDICAL ÎN UNITATEA DE PRIMIRI-URGENȚE 

SUNT O PROVOCARE 

 

Halas Crina Rodica 

Școala Postliceală “Henri Coandă” Beclean 

 

Asistenții medicali joacă un rol vital în spitale și cabinete medicale din întreaga lume. 

Astăzi există o gamă largă de cariere în asistentă medicală, iar asistentele de la “camera de 

garda” au unele dintre cele mai provocatoare și solicitante roluri în domeniu. Asistentele de 

urgență ar trebui să fie profesioniști înalt pregătiți, competenți, care să poată satisface rapid 

și eficient cerințele pacienților și ale echipei medicale. O asistentă de urgență îngrijește 

pacienții în situații de urgență, cum ar fi traume, răni sau boală. Abilitățile de asistentă 

medicală de urgență sunt abilitățile clinice, relaționale și administrative necesare pentru a 

lucra eficient ca asistent medical de urgență. Spre deosebire de alte unități de asistență 

medicală, camerele de urgență sunt medii cu stres ridicat și cu ritm rapid. Asistentele de 

urgență ar trebui să fie profesioniști înalt pregătiți, competenți, care să poată satisface rapid 

și eficient cerințele pacienților și ale echipei medicale. 

Cei care își propun o carieră de asistent medical în UPU, trebuie să ia în considerare 

următoarele trăsături și abilități: rapiditate, calm, comunicare eficientă, toleranță la pierderi 

umane și situații înfricoșătoare, flexibilitate, managementul timpului. 

 

Nurses play a vital role in hospitals and medical offices around the world. Today 

there are a wide range of careers in nursing, and nurses at the “emergency room” have some 

of the most challenging and demanding roles in the field. Emergency nurses should be highly 

trained, competent professionals who can quickly and effectively meet the requirements of 

patients and the medical team. An emergency nurse takes care of patients in emergency 

situations, such as trauma, injury, or illness. Emergency nurse skills are the clinical, 

relational, and administrative skills required to work effectively as an emergency nurse. 

Unlike other healthcare facilities, emergency rooms are high-stress and fast-paced 

environments. Emergency nurses should be highly trained, competent professionals who can 

quickly and effectively meet the requirements of patients and the medical team. 

Those who propose a career as a nurse in UPU, must consider the following traits 

and skills: Rapidity, calm, effective communication, tolerance to human losses and 

frightening situations, flexibility, time management. 

 

 

OCLUZIA INTESTINALĂ 

 

Burcă Roberta 

Școala Postliceală “Henri Coandă” Beiuș 

 

Ocluzia intestinală este caracterizată de oprirea completă și persistentă a tranzitului 

intestinal, determinată de o cauză mecanică sau dinamică, ce are drept consecință apariția 

unor tulburări metabolice cu expresie  la nivelul întregului organism.  
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Ocluziile se împart în mai multe categorii: ocluzii mecanice – sunt consecința opririi 

tranzitului intestinal datorită prezenței unui obstacol; ocluzii dinamice – oprirea tranzitului 

intestinal se datorează unor tulburări în dinamica intestinală. 

Diagnosticul de ocluzie intestinală trebuie stabilit urgent pentru a se putea acționa în 

timp util se bolnavului. Existența ocluziei poate fi stabilită clinic pe baza: anamnezei, 

semnelor clinice și semne fizice. Paraclinic ocluzia se stabilește prin: irigografia, radiografia 

cu gastrografie și analize biochimice. 

Asistenta medicală are îndatorirea de a observa starea generala a pacientului încă de 

la internarea sa. Aceasta trebuie să evalueze starea de sănătate a pacientului pentru a 

transmite medicului date importante, pentru stabilirea diagnosticului și pentru stabilirea 

îngrijirilor de care are nevoie pacientul. De aceea se recurge la examinarea clinică și 

paraclinică, în care asistenta medicală joacă un rol important. 

Sarcinile asistentei în pregătirea și asistarea unui examen clinic medical sunt 

următoarele: pregătirea psihica a pacientului; adunarea verificarea și pregătirea 

instrumentarului necesar, așezarea pacientului în pat după examinare și facerea patului etc. 

Evoluție și complicații: evoluția bolii este constituită din trei etape: debutul, perioada 

de stare, faza terminală. 

Tratamentul ocluziei intestinale este un complex medico-chirurgical. Tratamentul 

medical are drept scop: corectarea tulburărilor hidroelectrolitice, reechilibrarea volemică și 

acido-bazică, aspirație nazo-gastrică etc. Tratamentul chirurgical este actul terapeutic 

fundamental care are doua obiective majore: îndepărtarea obstacolului și evacuarea 

conținutului intestinal și a revărsatului peritoneal. 

 

 Intestinal occlusion is characterized by complete and persistent cessation of 

intestinal transit, caused by a mechanical or dynamic cause, which results in the appearance 

of metabolic disorders with expression throughout the body. 

 Occlusions fall into several categories: mechanical occlusions - are the 

consequence of stopping the intestinal transit due to the presence of an obstacle; dynamic 

occlusions - stopping the intestinal transit is due to disorders in the intestinal dynamics. 

 The diagnosis of intestinal obstruction must be established urgently in order to be 

able to act in time for the patient. The existence of occlusion can be established clinically on 

the basis of: anamnesis, clinical signs and physical signs. 

 The nurse has the duty to observe the general condition of the patient since his 

hospitalization. It must assess the patient's health in order to transmit important data to the 

doctor, to establish the diagnosis and to establish the care that the patient needs. That is why 

clinical and paraclinical examination is used, in which the nurse plays an important role. The 

tasks of the nurse in preparing and assisting a medical clinical examination are the following: 

mental preparation of the patient, gathering the verification and preparation of the necessary 

instruments, placing the patient in bed after examination and making the bed, etc. 

 The treatment of intestinal occlusion is a medical-surgical complex. The medical 

treatment aims at: correction of hydroelectrolytic disorders, volume and acid-base 

rebalancing, nasogastric aspiration, etc. 
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APENDICITA 

 

Cociu Marioara 

Școala Postliceală “Henri Coandă” Beiuș 

 

Apendicita este o urgenţă chirurgicală şi reprezintă inflamaţia, ce poată fi urmată de 

infecţia, apendicelui cecal. Apendicita poate fi acută sau cronică şi este mai frecvenţa în 

cazul copiilor şi tinerilor, dar poate să apară şi la vârsta matura. Inflamarea apendicelui 

reprezintă o urgenţă chirurgicală şi neceita prezenta la medic, iar dacă diagnosticul se 

confirmă, APENDICECTOMIA (extirparea apendicelui) este absolut neecsara. 

Pentru că apendicită este o urgenţă medicală, este important să recunoaşteţi 

principalele simptome, pentru a grăbi consultul de specialitate. 

În cazul unei apendicite acute, debutul este brusc şi necesită consult medical imediat 

pentru a preveni apariţia complicaţiilor. 

În apendicită cronică, simptomele pot fi uşoare şi pot apărea sau dispărea la intervale 

de timp, ceea ce îngreunează diagnosticarea. 

Cele mai frecvente simptome sunt: 

1. Durerea, ce poate începe treptat, ca nişte crampe uşoare, dar care poate deveni 

constantă. Durerea poate fi localizată în: 

• fosa iliacă dreapta, adică în partea din dreapta jos a abdomenului 

• sau poate debuta în capul pieptului (epigastru) sau în jurul ombilicului (mezogastru), 

cu localizare ulterioară în fosa iliacă dreapta 

1. Greaţă 

2. Vărsăturile 

3. Lipsa poftei de mâncare 

4. Diareea 

5. Umflarea abdomenului 

6. Constipaţia 

7. Uneori febră 

Diagnosticul de apendicită este sugerat în mare parte de simptomatologia descrisă de pacient 

şi de examenul clinic, însă medicul poate solicita şi alte examene paraclinice, precum: 

• efectuarea unor teste de sânge - leucocitoza cu neutrofilie (celulele albe sunt crescute 

peste valoarea normală, cu predominanta anumitor celule – neutrofilele) 

• teste de urină 

• test de sarcină - sarcină ectopică poate fi confundată cu apendicita 

• examene imagistice abdominale - ajută la confirmarea diagnosticului şi la excluderea 

altor cauze de apariţie a durerii; cele mai folosite examene imagistice sunt: ecografia 

abdomino-pelvina, tomografia computerizată abdomino-pelvina şi radiografia 

abdominală simplă. 

Singurul tratament pentru apendicită este cel chirurgical. Intervenţia chirurgicală se 

poate face prin: apendicectomia laparoscopica, apendicectomia clasică. 

 

Appendicitis is a surgical emergency and is inflammation, which can be followed by 

infection of the cecal appendix. Appendicitis can be acute or chronic and is more common 
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in children and young people, but can also occur in adulthood. Inflammation of the appendix 

is a surgical emergency and requires medical attention, and if the diagnosis is confirmed, 

APPENDICECTOMY (removal of the appendix) is absolutely necessary. 

Because appendicitis is a medical emergency, it is important to recognize the main 

symptoms in order to speed up the consultation. 

In the case of acute appendicitis, the onset is sudden and requires immediate medical 

consultation to prevent complications. 

In chronic appendicitis, the symptoms may be mild and may appear or disappear at 

intervals, making it difficult to diagnose. 

The most common symptoms are: 

1. Pain, which can start gradually, like mild cramps, but which can become constant. Pain 

can be located in: 

· Right iliac fossa, ie in the lower right part of the abdomen 

· Or may begin in the head of the chest (epigastrium) or around the navel (mesogastric), with 

subsequent localization in the right iliac fossa 

1. Nausea 

2. Vomiting 

3. Lack of appetite 

4. Diarrhea 

5. Swelling of the abdomen 

6. Constipation 

7. Sometimes fever 

The diagnosis of appendicitis is largely suggested by the symptoms described by the 

patient and the clinical examination, but the doctor may request other paraclinical 

examinations, such as:  

· Performing blood tests - leukocytosis with neutrophilia (white blood cells are raised above 

normal, with a predominance of certain cells - neutrophils) 

· Urine tests 

· Pregnancy test - ectopic pregnancy can be confused with appendicitis 

· Abdominal imaging examinations - helps to confirm the diagnosis and to rule out other 

causes of pain; the most used imaging examinations are: abdomino-pelvic ultrasound, 

abdominal-pelvic computed tomography and simple abdominal radiography. 

The only treatment for appendicitis is surgery. The surgery can be done by: 

laparoscopic appendectomy, classic appendectomy 

 

 

INSUFICIENȚA RESPIRATORIE LA COPII 

 

Coraș Loredana-Talida 

                                                                      Școala Postliceală “Henri Coandă” Beiuș 

 

”Insuficiența respiratorie acută la copil, cunoscută și sub denumirea de sindrom de 

detresă respiratorie acută, se caracterizează prin scăderea oxigenării tisulare şi evacuarea 

necorespunzătoare a dioxidului de carbon la nivelul organismului uman, aceasta fiind 
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secundare imposibilității sistemului respirator de a realiza schimburile de gaze respiratorii 

între alveolele şi capilarele pulmonare.” 

Simptome: 

a. Creșterea frecvenței respiratorii: o creștere a numărului de respirații pe minut poate 

indica faptul că o persoană are probleme cu respirația sau nu primește suficient oxigen. 

 b. Bătăi ale aripioarelor nazale. 

c. Tirajul intercostal (retracția peretelui toracic): pieptul pare să se scufunde la nivelul 

gâtului și/sau sub stern la fiecare respirație – o modalitate de a încerca să se aducă mai mult 

aer în plămâni. 

d. Tirajul suprasternal 

e. Utilizarea musculaturii accesorii pentru respirație: principalul mușchi respirator 

este diafragmul, dar atunci când există dificultăți de respirație, copilul poate folosi și mușchii 

accesorii pentru a trage mai mult aer în piept. În  astfel de cazuri, mușchii gâtului și 

musculatura intercostală se contractă atunci când copilul inspiră. 

 f. Geamătul: un sunet ca un geamăt sau mormăit poate fi auzit de fiecare dată când 

persoana expiră. Acest mormăit este modul în care organismul încearcă să mențină aerul în 

plămâni, astfel încât să rămână deschiși. 

Profilaxie: 

*evitarea contactului colectiv, 

*evitarea fumatului pasiv, 

*asigurarea unei alimentații corespunzătoare , 

*asigurarea unui somn de calitate și cu o durată corectă , 

*încurajarea mișcării , 

*folosirea corectă a aerului condiționat. 

 

"Acute respiratory failure in children, also known as acute respiratory distress syndrome, is 

characterized by decreased tissue oxygenation and inadequate evacuation of carbon dioxide 

in the human body, which is secondary to the inability of the respiratory system to exchange 

respiratory gases between alveoli and pulmonary capillaries. " 

Symptoms: 

a. Increased respiratory rate: An increase in the number of breaths per minute may indicate 

that a person has trouble breathing or is not getting enough oxygen. 

 b. Beatings of the nasal fins. 

c. Intercostal circulation (chest wall retraction): The chest seems to sink to the neck and / or 

under the sternum with each breath - a way to try to get more air into the lungs. 

d. The suprasternal circulation 

e. Use of the accessory muscles for breathing: the main respiratory muscle is the diaphragm, 

but when there are difficulties in breathing, the child can also use the accessory muscles to 

draw more air into the chest. In such cases, the neck muscles and intercostal muscles contract 

when the baby inhales. 

 f. Moaning: A sound like moaning or muttering can be heard every time the person exhales. 

This murmur is how the body tries to keep the air in the lungs so that it stays open. 

Prophylaxis: 

* avoiding collective contact, 
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* avoidance of passive smoking, 

* ensuring proper nutrition, 

* ensuring a quality and lasting sleep, 

* encouraging movement, 

* correct use of air conditioning. 

 

 

PRIMUL AJUTOR ÎN ARSURILE DE GRADUL III ȘI IV 

 

Blaga Mirela 

Moraru Elena Dana 

Școala Postliceală “Henri Coandă” Bistrița 

 

Arsurile sunt cele mai frecvente cauze de accidente, extrem de grave, care pun viața 

în pericol și potenţial invalide. Unele pot fi minore, caz în care sunt tratate acasă fără 

intervenție medicală, altele pot necesita îngrijiri medicale. 

Arsura - este o boală chirurgicală a întregului organism, direct determinată de 

mărimea suprafeței, adâncimea și evoluția leziunii locale. Boala are o dezvoltare dinamică, 

etapizată, reunind sindroame majore, precum: deshidratare; hipoxie; anemie; dismetabolism; 

toxemie; infecție; tulburări de nutriție; colapsul imun. 

Această lucrare descrie următoarele aspecte: definiția arsurii; clasificarea arsurilor; calculul 

suprafeței arse; prognosticul vital; etape evolutive; îngrijirea pacienţilor cu arsuri. 

A. Primul ajutor la locul accidentului: 

1. Scoaterea victimei de sub influența agentului infractor; 

2. Acordarea primului ajutor în funcție de starea pacientului; 

3. Evacuarea victimei și transportul la spital; 

B. Etapele îngrijirii pacientului în spital: 

1. Controlul durerii și profilaxia tetanosului în camera de gardă; 

2.Transport la sala de operație aseptică; 

3. Anestezie generală; 

4. Toaleta primară; 

5. Aplicarea pansamentului; 

6. Instalarea sondei vezicale la pacienții cu I.P. peste 15%; 

7. Transportul la secție și supravegherea pacientului; 

8. Reechilibrare hidroelectrolitică și de volum; 

 

 Burns are the most common causes of accidents, extremely serious, life-threatening 

and potentially invalid. Some may be minor, in which case they are treated at home without 

medical intervention, others may require medical attention. 

 Burning - is a surgical disease of the whole body, directly determined by the size of 

the surface, the depth and the evolution of the local lesion. The disease has a dynamic, staged 

development, bringing together major syndromes, such as: dehydration; hypoxia; anemia; 

dysmetabolism; toxemia; infection; nutritional disorders; immune collapse. 
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This paper describes the following: definition; classification; calculation of the burned 

surface; the vital prognosis; evolutionary stages; care for burn patients. 

A. First aid at the scene of the accident: 

1. Removing the victim from the influence of the offending agent; 

2. Providing first aid according to the patient's condition; 

3. Evacuation of the victim and transport to the hospital; 

B. Stages of patient care in the hospital: 

1. Pain control and tetanus prophylaxis in the guard room; 

2.Transport to the aseptic operating room; 

3. General anesthesia; 

4. Primary toilet; 

5. Applying the dressing; 

6. Installation of the bladder probe in patients with I.P. over 15%; 

7. Transport to the ward and supervision of the patient; 

8. Hydroelectrolytic and volume rebalancing; 

 

 

PRIMUL AJUTOR IN INTOXICAȚIA CU ALCOOL ETILIC 

 

Gherasim Denis 

Pop Gabriela 

Școala Postliceală “Henri Coandă” Bistrița 

 

Lucarea de față prezintă următoarele aspecte: definiția intoxicațiior acute exogene; 

criterii clinice de apreciere a gradului unei intoxicații. 

Manifestări clinice ale intoxicațiilor: simptome nervoase şi tulburări neuro-

musculare; tulburări respiratorii; tulburări în funcţiunea aparatului cardiovascular; tulburări 

la nivelul tegumentului; tulburări abdominale; tulburări ale ochilor; tulburări auditive; 

tulburări în cavitatea bucală;  semne generale. 

Măsuri terapeutice nespecifice de prim ajutor şi administrarea de antidoturi sunt 

măsurile de urgenţă care se instituie apoi de la caz la caz, la locul accidentului, în timpul 

transportului, în cabinete medicale şi în camerele de gardă ale spitalelor sunt: evacuarea 

continutului gastric; spălarea tegumentului şi a mucoaselor; administrarea de antidot; 

administrarea de oxigen şi calmarea durerilor; menţinerea funcţiilor vitale; crearea accesului 

la o venă. 

Evacuarea conținutului gastric şi intestinal: provocarea de vărsături este metoda cea 

mai rapidă care poate fi aplicată în orice loc; spălătura gastrică; administrarea de purgative. 

Administrarea de antidot (măsuri specifice): 

• Prin antidot înţelegem o substanţă capabilă să neutralizeze sau să inactiveze una sau 

mai multe substanţe toxice;  

• Exemple de antidoturi în diferite tipuri de intoxicații; 

Administrarea oxigenului şi calmarea durerilor: menținerea funcțiilor vitale; crearea 

accesului la o venă. 
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Intoxicatia cu alcool etilic (etanol) se recunoaste de la primul contact cu bolnavul dupa 

halena de alcool. (Atentie! Intoxicatia poate fi mixta: cu barbiturice, tranchilizante etc.) 

 

The present work presents the following aspects: The definition of exogenous acute 

intoxication; clinical criteria for assessing the degree of intoxication. 

Clinical manifestations of intoxication: Nervous symptoms and neuro-muscular 

disorders; respiratory disorders; disorders in the function of the cardiovascular system; 

disorders in the skin; abdominal disorders; eye disorders; auditory disorders; disorders in the 

oral cavity; general signs. 

Non-specific first-aid therapeutic measures and the administration of antidotes are 

emergency measures which are then instituted on a case-by-case basis at the scene of the 

accident, during transport, in medical offices and emergency rooms of hospitals are: 

Evacuation of gastric contents; washing of the skin and mucous membranes; administration 

of antidote; administration of oxygen and pain relief; maintenance of vital functions; creation 

of access to a vein. 

Evacuation of gastric and intestinal contents: The provocation of vomiting is the 

fastest method that can be applied to any place; gastric lavage; administration of purgatives. 

Administration of antidotes (specific measures): 

By antidote means of a substance capable of neutralizing or inactivating one or more 

toxic substances; 

• Examples of antidotes in different types of poisoning; 

Administration of oxygen and pain relief: Maintenance of vital functions; creation of 

access to a vein. 

Alcohol intoxication (ethanol) is recognized from the first contact with the patient 

after halene of alcohol. (Attention! Intoxication can be mixed: With barbiturates, 

tranquilizers, etc.) 

 

 

HEMORAGIA - ASPECTE GENERALE 

PRIMUL AJUTOR ÎN HEMORAGIA SUPERIOARĂ 

 

Mureșan (Raț) Adriana 

Pop Gabriela 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Bistrița 

 

 

Conduita de urgentă în hemoragia digestiva superioara: repaus la pat în decubit 

dorsal , fără pernă; in hemoragiile masive poziție tredelemburg; evitarea efortului fizic; 

supraveghere, monitorizare funcții vitale; colectarea sângelui eliminat; igiena orală a 

pacientului; montarea a 1-2 catetere venoase periferice.(perfuzii cu ser si glucoză); 

prevenirea șocului hemoragic; asigurarea permeabilitații căilor respiratorii- oxigenoterapie; 

pungi cu gheață in zona epigastrică; suprimarea alimentației orale; montarea unei sonde de 

aspirație; la nevoie transfuzie de sânge; internarea bolnavului, obligatoriu.  
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Conduita de urgența în hemoragia digestiva inferioara: In caz de stop 

cardiac:resuscitare imediată; administrarea de oxigen si monitorizarea funcțiilor vitale; 

administrarea de soluții cristaloide prin linii venoase cu diametru mare pentru repleția 

(umplerea) volemică; transfuzie de sânge pentru stabilizare, plasmă, trombocite; injecții cu 

vitamina K, oprirea hemoragiei; evaluare cardiopulmonară; consult de specialitate 

(gastroenterolog si chirurg); efectuarea tușeului rectal; colonoscopie prin electrocauterizare; 

coagulare cu termosondă, injecții cu epinefrină; se poate efectua angiografia prin 

introducerea unui cateter in vasul care sângerează , injectarea unei substanțe chimice, 

fragmente de substanța gelatinoasa; internarea pacientului; intervenție chirurgicală , (eșec al 

celorlalte metode terapeutice, persistența sau recidivă precoce a hemoragiei).  

 

 Emergency conduct in upper digestive bleeding: bed rest in supine position, 

without pillow; in massive hemorrhages position tredelemburg; avoiding physical exertion;  

surveillance, monitoring of vital functions; collection of discarded blood; oral hygiene of the 

patient; installation of 1-2 peripheral venous catheters (infusions with serum and glucose);  

prevention of hemorrhagic shock; ensuring airway permeability - oxygen therapy; ice bags 

in the epigastric area; suppression of oral nutrition; installation of a suction probe; blood 

transfusion if needed; hospitalization of the patient, mandatory. 

 Emergency conduct in lower digestive bleeding: in case of cardiac arrest: 

immediate resuscitation; oxygen administration and monitoring of vital functions;  

administration of crystalloid solutions through large diameter venous lines for volume 

replenishment (filling); blood transfusion for stabilization; plasma, platelets; vitamin K 

injections, stopping bleeding; cardiopulmonary evaluation; specialist consultation 

(gastroenterologist and surgeon); performing a rectal cough; colonoscopic by electrocautery;  

coagulation with heat probe, epinephrine injections; angiography can be performed by 

inserting a catheter into the bleeding vessel, injecting a chemical, fragments of gelatinous 

substance; hospitalization of the patient; surgery (failure of other therapeutic methods, 

persistence or early recurrence of bleeding). 

 

 

DESPRE RESUSCITAREA CARDIORESPIRATORIE 

 

Borhdi Paul 

Mădăras Ioana 

Școala Postliceală Tehnică ,,Henri Coandă'' Baia Mare 

 

Stopul cardio-respirator se poate considera o întâmplare nefericită din viața unei 

persoane, care în funcție de timpul în care salvatorul intervine și de felul în care se intervine 

poate sau nu să salveze viața unei persoane.  

Resuscitarea cardio-respiratorie, RCR, este necesară pentru a salva viața unei 

persoane fără puls și respirație. După 4 minute de lipsă de oxigen la nivelul creierului, apar 

leziuni ireversibile, de aceea, aplicarea în timp util a acestei manevre este vitală în aceste 

cazuri.Resuscitarea va asigura un debit cardiac mic, dar esențial către inimă și creier. 
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Resuscitarea, lanţul supravieţuirii (the chain of survival) reprezintă paşii vitali care 

trebuiesc urmaţi pentru o resuscitare reuşită. 

Manualul resuscitării până în anul 2005, a fost elaborat după Formula lui Safar: A - 

Airway B - Breathing C - Circulate: masaj cardiac (15:2; 5:1) D- Drugs E - EKG F- Fibrillation 

G - Gauging (Evaluare) H – Human. 

Noile ghiduri de RCR, elaborate prezintă mai multe modificări, iar cele mai 

importante sunt:1) recunoaşterea imediată a urgenţei, stopul cardio-respirator (SCR), prin 

faptul că pacientul nu răspunde la stimuli şi nu prin căutarea pulsului 2) masajul cardiac extern 

(MCE) iniţiat rapid, menţinut continuu, 100/min, în mijlocul sternului, cu un raport 

compresii/respiraţii 30:2, element esenţial în RCR, mai important decât ventilaţia artificială 

3) Defibrilarea: în FV sau tahicardia ventriculară (TV) fără puls: cât mai precoce; 360 J din 

start la defibrilatoarele unipolare; un singur şoc 4)Medicație: renunţarea la adrenalină în doze 

mari, amiodarona antiaritmic de primă intenţie în cazul FV refractare la 3 şocuri electrice 5) 

Hipotermia moderată postresuscitare. 

În timpul RCR scopul ventilaţiei este de a menţine oxigenarea adecvată a sângelui. 

Volumul curent, frecvenţa respiratorie optimă şi concentraţia optimă de oxigen din aerul 

inspirat pentru a obţine o oxigenare adecvată nu sunt cunoscute în totalitate. De aceea 

recomandările se fac pe baza următoarelor observaţii: 1) Volumele curente trebuie să fie mai 

mici decât normalul, dar frecvenţa respiratorie mai mare 2) Hiperventilaţia este nocivă 

deoarece creşte presiunea intratoracică determinând o scădere a reîntoarcerii venoase 3) Când 

pacientul este ventilat fără protecţie, un volum curent de 1litru produce o distensie gastrică 

semnificativ mai mare decât unul de 500 ml 4) La adult ventilaţia cu volume mici 500-600ml 

este adecvată 5) Întreruperile frecvente din compresia toracelui au un efect negativ asupra 

supravieţuirii. 

Respiraţiile trebuie să dureze peste o secundă și cu volum suficient pentru a 

determina mişcarea toracelui, dar să se evite respiraţiile prea puternice. Respiraţia gură la nas 

este o alternativă eficientă în cazul în care cea gură la gură nu este posibilă. Masajul cardiac 

externMCE determină apariţia unui flux sanguin prin creşterea presiunii intratoracice şi prin 

compresia directă a cordului. 

 

Cardio-respiratory arrest can be considered an unfortunate event in a person's life, which 

depending on the time in which the rescuer intervenes and the way in which it is intervened 

may or may not save a person's life. 

 Cardiopulmonary resuscitation, RCR, is necessary to save a person's life without 

pulse and breathing. After 4 minutes of lack of oxygen in the brain, irreversible damage 

occurs, so the timely application of this maneuver is vital in these cases. Resuscitation will 

provide a small but essential heart rate to the heart and brain. 

Resuscitation, the chain of survival (the chain of survival) are the vital steps that must be 

followed for a successful resuscitation. 

The resuscitation manual until 2005, was developed according to Safar's Formula: A - 

Airway B - Breathing C - Circulate: cardiac massage (15: 2; 5: 1) D- Drugs E - EKG F- 

Fibrillation G - Gauging ) H - Human. 

 The new, developed CPR guidelines show several changes, and the most important 

are: 1) immediate recognition of urgency, cardio-respiratory arrest (SCR), by the fact that 
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the patient does not respond to stimuli and not by looking for the pulse 2) external cardiac 

massage (MCE) initiated rapidly, maintained continuously, 100 / min, in the middle of the 

sternum, with a compression / respiration ratio 30: 2, essential element in RCR, more 

important than artificial ventilation 3) Defibrillation: in VF or ventricular tachycardia (TV) 

without pulse: as early as possible; 360 J from the start to unipolar defibrillators; single shock 

4) Medication: high-dose adrenaline withdrawal, first-line antiarrhythmic amiodarone in 

case of refractory PV to 3 electric shocks 5) Moderate postresuscitation hypothermia. 

 During RCR the purpose of ventilation is to maintain adequate oxygenation of the 

blood. The current volume, the optimal respiratory rate and the optimal oxygen 

concentration in the inspired air to obtain adequate oxygenation are not fully known. 

Therefore, the recommendations are based on the following observations: 1) Current 

volumes should be lower than normal, but respiratory rate higher 2) Hyperventilation is 

harmful because it increases intrathoracic pressure causing a decrease in venous return 3) 

When the patient is ventilated without protection , a current volume of 1 liter produces a 

significantly greater gastric distension than one of 500 ml 4) In adults ventilation with small 

volumes 500-600ml is adequate 5) Frequent interruptions in chest compression have a 

negative effect on survival. 

 Breathing should last more than a second and with sufficient volume to cause chest 

movement, but avoid breathing too hard. Mouth-to-mouth breathing is an effective 

alternative if mouth-to-mouth breathing is not possible. External cardiac massage MCE 

causes blood flow by increasing intrathoracic pressure and direct compression of the heart. 

 

 

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ÎN CONFLICTELE ARMATE  

ȘI ALTE SITUAȚII DE VIOLENȚĂ 

 

Opriș Roland-Krisztian  

Mădăras Ioana  

Școala Postliceală Tehnică ,,Henri Coandă'' Baia Mare 

 

În conflicte armate și alte situații de violență armată, personalul de prim ajutor își 

asumă riscul de a suferi vătămări din cauza unor pericole la care se expune, precum focul de 

armă, clădiri care se prăbușesc, mașini în flăcări, moloz instabil și gaze lacrimogene. Ei fac 

un pas înainte prin faptul că îi salvează pe cei răniți când cel mai firesc reflex ar fi să nu se 

expună în situațiile care le-ar putea pune viața în pericol. 

Cele mai importante lucruri după care trebuie să se ghideze un salvator sunt:să 

acționeze conștiincios și să trateze victimele cudemnitate;să trateze sănătatea victimelor ca 

factor principal de îngrijorare; să protejeze confidențialitatea oricărei informațiiîmpărtășite 

de persoanele vătămate;să se abțină de la orice discriminare atunci când asistăvictimele;să 

aibă respect absolut pentru viața,integritatea și demnitatea victimei, adică să nu facă rău; să 

învețe să facă alegeri și să ia decizii prinstabilirea priorităților pentru acțiunile sale și 

pentruresursele folosite. 

Principalele situații de urgență în care primul ajutor este solicitat în conflictele 

armate sunt:stopul cardio-respirator, traumatismul, plăgile, fracturile, hemoragiile și 
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intoxicațiile cu gaze. Rănirile sunt foarte frecvente, în special în cazul  împușcăturilor cu foc 

de armă, prăbușirea clădirilor, căderea de la înălțime, explozia unei mine anti-persoană, anti-

tanc, putând cauza deteriorări atât ale oaselor, cât și ale țesuturilor moi, în funcție de tipul 

accidentului. Plăgile prin armă de foc se caracterizează prin distrucţii mari, sunt foarte 

complexe, durerea este puternică ca intensitate, iar impotenţa funcţională poate fi parţială 

sau totală şi are drept cauză durerea sau lezarea elementelor musculo-articulare, osoase sau 

nervoase.Cele mai frecvente gaze cu care se pot intoxica persoanele implicate într-un război 

armat cât și salvatorii sunt: monoxidul de carbon și sarinul, iar mai nou, datorită cercetărilor 

chimice avansate, există riscul expunerii la o mare varietate de arme chimice.  

 

In armed conflict and other situations of armed violence, first aid personnel run the 

risk of being harmed by hazards such as gunfire, collapsing buildings, burning cars, unstable 

debris and tear gas. They take a step forward by saving the wounded when the most natural 

reflex would be not to expose themselves in situations that could endanger their lives. 

 The most important things a rescuer should be guided by are: acting conscientiously 

and treating victims with dignity; to treat the health of victims as a major concern; protect 

the confidentiality of any information shared by injured persons; refrain from discrimination 

when assisting victims; to have absolute respect for the life, integrity and dignity of the 

victim, not to do harm; to learn how make good choices and take fast decisions by 

prioritizing their actions and resources. 

 The main emergencies in which first aid is requested in armed conflicts are: cardio-

respiratory arrest, trauma, wounds, fractures, bleeding and gas poisoning. Injuries are very 

common, especially in the case of gunshots, building collapses, falling from a height, the 

explosion of an anti-personnel mine, an anti-tank mine, which can cause damage to both 

bones and soft tissues, depending on type of accident. Firearm wounds are characterized by 

great damage, are very complex, the pain is strong in intensity, and functional impotence can 

be partial or total and it is caused by pain or injury to the musculo-skeletal, bones or nerve 

elements. The most common gases that can be poisoned by people involved in an armed war 

and rescuers are: carbon monoxide and sarin, and more recently, due to advanced chemical 

research, there is a risk of exposure to a wide variety of chemical weapons. 

 

 

RECUNOAȘTEREA ÎN TIMP UTIL A UNOR MODIFICĂRI ALE 

ELECTROCARDIOGRAMEI INCOMPATIBILE CU VIAȚA 

 

Sfintescu Anisoara  

Griogre Cătălina -Livia  

Școala Postliceală “Henri Coandă” Constanța 

 

Asistentul medical generalist presupune: o pregătire pluridisciplinară - socială, 

tehnică, practică (în unități sanitare și pe teren în comunitate), însușirea competențelor de 

bază și nu numai cunoștințele. să aibă cunoștințe de psihologie (să știe să încurajeze), să aibă 

atitudine potrivită față de pacient și familia sa, să aibă preocuparea de a înțelege ceea ce simt 

ceilalți (capacitate de empatie).  
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Una din din cele mai întâlnite investigații parclinice din viața unui asistent medical 

este electrocardiograma. Electrocardiograma este o investigație recomandată pentru a 

monitoriza inima. Fiecare bătaie a inimii se produce ca urmare a unui impuls electric generat 

de celule specializate de la nivelul inimii. Electrocardiograma înregistrează aceste semnale 

electrice pe măsura ce acestea traversează inima.  

Asistentul medical are rolul de a înregistra EKG-ul iar medicul de a studia 

electrocardiograma pentru a identifica ritmul și modelul de aparțtie a bătăilor inimii pentru 

a diagnostica diverseafecțiuni ale inimii. Deși medicul este cel care interpretează EKG-ul și 

asistentul medical trebuie să aibă noțiuni elementare de interpretare ale unei înregistrări 

EKG, cum ar fi: ritmul sinusal al inimii, diferențierea dintre o fibrilație atrială și una 

ventricualră sau leziuni ischemice ale miocardului 

Fibrilația atrială este o aritmie supraventriculară, fiind una dintre cele mai întâlnite 

tulburări de ritm. Aceasta evidențiază o depolarizare atrială total dezorganizată, cu pierderea 

contracției atriale. Din punct de vedere clinic, Fibrilația atrială prezintă o simptomatologie 

foarte dierită. La unii pacienți este total asimptomatică, iar în cazul altora poate să apară 

chiar sincopa. Simptomele cele mai comune sunt: dispnee, palpitații, vertij, sincope, angină, 

fatigabilitate. Fibrilația atrială este o aritmie, care are frecvența atrială neregulată, cuprinsă 

între 350 și 600 bătăi/minut, cu un ritm ventricular neregulat. Fibrilația ventriculară 

reprezinta o tulburare foarte gravă a ritmului normal al cordului (care pune adesea probleme 

vitale) și se caracterizează prin absența coordonării contracției fibrelor miocardice 

ventriculare. Dacă aceasta tulburare de ritm se menține mai mult de câteva minute, pacientul 

poate muri deoarece circulația sangvină devine incapabilă să asigure nevoile de Oxigen ale 

organismului.  

Ischemia miocardică apare atunci când mușchiul inimii nu primește suficient sânge. 

Acest lucru se întamplă atunci când o arteră a inimii este îngustată sau complet blocată de 

depunerile de placi ateromatoase, depuneri care împiedică sângele bogat în oxigen să irige 

vasele coronariene. În cazul în care ischemia este severă, poate conduce la infarct (infarctul 

miocardului) și poate provoca distrugerea ireversibilă a țesuturilor inimii. În cele mai multe 

dintre cazuri, lipsa alimentarii cu sânge a inimii provoacă durere sau angina pectorală. Sunt, 

însă, și cazuri când această durere nu este resimțită de către pacient. Aceste cazuri poartă 

denumirea de ischemie silențioasă. 

În ciuda tehnologiilor avansate, ECG rămâne o metodă importantă pentru 

identificarea rapidă a unui IM major, precum și pentru selectarea pacienților care vor 

beneficia de terapie de reperfuzie.  

Recunoașterea în timp util de căte asitentul medical a unor modificăari patologice 

incompatibile cu viața, anunțarea de urgență a medicului și intervenția cît mai rapidă ajută 

la salvarea de vieți omenești. 

 

The generalist nurse involves: a multidisciplinary training - social, technical, 

practical (in health facilities and in the field in the community), the acquisition of basic skills 

and not only knowledge. to have knowledge of psychology (to know how to encourage), to 

have the right attitude towards the patient and his family, to have the preoccupation to 

understand what others feel (capacity for empathy). 

https://newsmed.ro/dictionar/sincopa/
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 One of the most common clinical investigations in the life of a nurse is the 

electrocardiogram. An electrocardiogram is a recommended investigation to monitor the 

heart. Each heartbeat occurs as a result of an electrical impulse generated by specialized cells 

in the heart.  

The role of the nurse is to record the EKG and the doctor to study the 

electrocardiogram to identify the rhythm and pattern of the heartbeat to diagnose various 

actions of the heart. Although the doctor is the one who interprets the EKG and the nurse 

must have basic notions of interpretation of an EKG recording, such as: sinus rhythm of the 

heart, differentiation between atrial and ventricular fibrillation or ischemic lesions of the 

myocardium. 

Atrial fibrillation is a supraventricular arrhythmia, being one of the most common 

rhythm disorders. This highlights a disorganized total atrial depolarization, with loss of atrial 

contraction. From a clinical point of view, atrial fibrillation had very severe symptoms. In 

some patients it is completely asymptomatic, and in others it may even occur here. The most 

common symptoms are: dyspnoea, palpitations, dizziness, syncope, angina, fatigue. Atrial 

fibrillation is an arrhythmia, which has an irregular atrial rate, between 350 and 600 beats / 

minute, with an irregular ventricular rhythm. Ventricular fibrillation is a very serious 

disorder of the normal rhythm of the heart (which often poses vital problems) and is 

characterized by the lack of coordination of the contraction of ventricular myocardial fibers. 

If this rhythm disorder persists for more than a few minutes, the patient may die due to poor 

blood circulation unable to provide oxygen to the body. 

Myocardial ischemia occurs when the heart muscle does not receive enough blood. 

This happens when a artery in the heart is narrowed or completely blocked by deposits of 

atheromatous plaques, deposits that prevent oxygen-rich blood from leaking out of the 

coronary vessels. If the ischemia is severe, it can lead to a heart attack (myocardial 

infarction) and can cause irreversible destruction of the heart tissue. In most cases, a lack of 

blood supply to the heart causes pain or angina pectoris. However, there are also cases when 

this is not felt by the patient. These cases are called silent ischemia. 

In strange advanced technologies, ECG as well as others important for the rapid 

identification of a major MI, and for the selection of patients who will benefit from 

reperfusion therapy. 

Timely recognition by the nurse of pathological changes incompatible with life, 

emergency medical announcement and faster intervention to help save lives. 

 

 

ÎNGRIJIREA PACIENTULUI  CU  PANCREATITĂ  ACUTĂ 

 

                                                                                                  Bota Maria Violeta 

Școala Postliceală “Henri Coandă” Feldru  

 

Pancreatita acută este o afecțiune caracterizată prin inflamația pancreasului. Pancreatita 

acută poate fi: edematoasă; hemoragică; necrotică; necrotico-hemoragică. 
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Cauze: litiaza biliară; consumul excesiv de alcool; obstrucția canalului pancreatic și a 

ampulei Vater; infecțiile; intoxicațiile cu ciuperci; ulcerul duodenal, obezitatea; 

traumatismele; modificările vaselor pancreatice. 

Simptomatologie: debutul bolii este brusc; durere abdominală violentă în abdomenul 

superior ”în bară”; poate iradia în spate; este continuă de intesitate mare; vărsăturile pot fi: 

alimentare, bilioase sau hemoragice; tulburări de tranzit: constipație,ileuș, meteorism; stare 

de șoc în formele grave. 

Diagnostic: examene de sânge: creșterea amilazei, leucocitelor, a glucozei și scăderea 

calciului sunt semnificative pentru diagnostic; examene de urină: amilazurie, glicozurie;              

ecografie abdominală: indică pancreas mărit în volum;  electrocardiograma: permite 

diferențierea de infarctul miocardic; examenul radiologic abdominal poate evidenția: calculi 

biliari; semne de ileus dinamic; atelectazie pulmonară; revărsat pleural. 

Conduită de urgență și tratament: internare obligatorie în spital; repaus la pat; pungă cu 

gheață pe abdomen; se monitorizează funcțiile vitale: puls, tensiune arterială, respirație, 

temperatură; nu se administrează nimic peroral; calmarea durerilor abdominale: algocalmin 

i.m.; aspirație duodenală cu sondă permanentă; în caz de stare de șoc: perfuzie cu soluții 

macromoleculare (Dextran  40% ) sau glucoză  5%; se recoltează sânge pentru examinări de 

urgență: V.S.H., amilazemie, glicemie, calcemie, bilirubinemie, leucocite; se recoltează 

urina; în spital, la indicația medicului se administrează: mialgin, atropină, papaverină, 

fortral, nitroglicerină sublingual; corectarea tulburărilor hidroelectrolitice: gluconat de 

calciu i.v.; HHC: în cazurile grave (efect antiinflamator, antișoc, antitoxic); antibiotice în 

caz de infecție; în primele zile se administrează dietă hidrică, apoi se reia alimentația pe cale 

naturală. 

 

Acute pancreatitis (AP) is a common acute abdominal condition characterized by local 

inflammation of  the pancreas. Acute pancreatitis can be: edematous; hemorrhagic; necrotic; 

necrotic-hemorrhagic  

Causes: gallbladder lithiasis; excessive alcohol consumption; obstruction of the pancreatic 

duct of the Valter ampulla; infections; fungal poisoning; duodenal ulcer, obesity; traumas;  

modifications of the pancreatic vessels.  

Symptoms: the onset of the disease is sudden; pain in the upper part of your belly that 

goes into your back; nausea and vomiting; transitive disorders: constipation, ileus, 

flatulence; swollen and tender belly. 

Diagnosis: blood tests: increase in analysis, leukocytes, glucose and decrease in calcium 

- significant for diagnosis; urine tests: amylazuria, glycosuria; abdominal ultrasound - 

indicates enlarged pancreas in volume; electrocardiogram - allows differentiation from 

myocardial infarction; the abdominal radiological examination may reveal: gallstones; signs 

of dynamic ileus; pulmonary atelectasis; pulmonary effusion. 

Emergency management and treatment: compulsory hospitalization; rest in bed; ice 

pack on the abdomen; vital functions are monitored: pulse, respiration, blood pressure, 

temperature;  nothing is administered orally; calming abdominal pain - algocalmini.m.; 

duodenal aspiration with permanent probe; in case of shock - infusion with Dektrau 40% 

macromolecular solutions or 5% glucose; blood is collected for emergency examinations: 

amylasemia, glycemia, calcium, bilirubinemia, leukocytes, V.S.H.; is collected in the urine; 
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in the hospital, at the doctor's indication, the following are administered: Mialgin, Atropine, 

Papaverine, Fortral, Sublingual nitroglycerin; correction of hydroelectrolytic disorders:  

Calcium gluconate i.v.; HHC - in severe cases - anti-inflammatory, anti-shock, antitoxic 

effect; antibiotics - in case of infection; in the first days a liquid diet is administered, then 

the diet is resumed naturally.  

 

 

RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE 

 

                                                                    Frim Cornelia Maria 

                                                                   Școala Postliceală “Henri Coandă” Feldru 

 

Oprirea respiratiei si oprirea inimii duc la stop cardio-respirator, care corespunde cu 

moartea clinica. Oprirea respiratiei cu pastrarea pulsului bun la artera carotida, permite un 

interval de 3-10-12 min, ca reanimarea respiratorie sa aiba succes. Stopul cardiac este urmat 

inevitabil de stop respirator in 20-30 sec. Moartea clinica incepe odata cu stopul cardiac, 

care determina si oprirea circulatiei cerebrale, ea dureaza 3-4 min, iar daca pacientul nu 

primeste ajutor in timp util el intra in moarte biologica. 

Semnele mortii clinice sunt: oprirea miscarilor respiratorii toracice si abdominale;              

încetarea batailor inimii; absenta pulsului la artera carotida; paloarea extrema (sau cianoza) 

tegumentelor; midriaza cu globi oculari  imobili; pierderea cunostintei; relaxarea completa 

a musculaturii, inclusiv a sfincterelor. 

De retinut: înainte de inceperea reanimarii cardio-respiratorii, salvatorul va controla: 

pulsatiile cardiace, respiratia, reflexul pupilar. Pentru ca masajul cardio-respirator sa fie 

executat corect se vor respecta pasi HELP-ME: H- hiperextensia capului; E- eliberarea cailor 

respiratorii; L- luxarea (proiectarea) mandibulei inainte; P- pensarea nasului; ME-  masaj 

cardiac extern 

1. Dupa respectarea acestor pasi salvatorul se va asigura ca victima este asezata pe un plan 

dur, incepe manevrele de resuscitare cu o fregventa a ventilatiilor de 10-12/min si 100 

compresiuni/min. Pauza dintre ventilatii si compresiuni nu trebuie sa depaseasca 7 sec.l/. 

2.  La sugari compresiunile se fac cu 2 degete avand o frecventa de cel  putin 100/min, la 5 

compresiuni se face o ventilatie. 

3. La nou-nascuti raportul este de 3 compresiuni la o ventilatie 

4. La copiii de peste 1 an, compresiumile se fac cu o singura mana, frecventa fiind de 

100/min.la 30 compresiuni 2 ventilatii 

Eficienta resuscitarii cardio-respitatori se aprecieaza prin: aparitia pulsului la venele mari; 

disparitia midriazei; reaparitia reflexului pupilar; recolorarea tegumentelor; reparitia 

respiratiei spontane. 

 

Stopping breathing and stopping the heart lead to cardio-respiratory arrest, which 

corresponds to clinical death. Stopping breathing with keeping the good pulse at the carotid 

artery allows a range of 3 to 10-12 minutes for respiratory reanimation to be successful. 

Cardiac arrest is inevitably followed by respiratory arrest within 20-30 seconds. Clinical 
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death begins with cardiac arrest, which also causes brain circulation to stop, it lasts 3-4 

minutes, and if the patient does not receive timely help, he or she goes into biological death. 

Signs of clinical death are: Stopping chest and abdominal respiratory movements; 

cessation of heartbeat; absence of pulse at the carotid artery; extreme pallor (or cyanosis) of 

the skin; mydriasis with immobile eyeballs; loss of consciousness; complete relaxation of 

the muscles, including sphincters. 

Note: Before the cardiopulmonary resuscitation begins, the rescuer will control: 

Cardiac pulsations, breathing, pupil reflex. In order for the cardio-respiratory massage to be 

performed correctly, help-me steps will be observed: H- hyperextension of the head; E- 

release of the Airways; L- luxation (design) of the mandible before; P- pensation of the nose; 

me- external cardiac massage 

1. After observing these steps, the rescuer will make sure that the victim is placed on a rough 

plane, start resuscitation maneuvers with a ventilation frregvency of 10-12/min and 100 

compressions/min. The gap between ventilation and compressions should not exceed 7 sec. 

L/. 

2. In infants compressions are made with 2 fingers having a frigvency of at least 100 / min, 

at 5 compressions is made a ventilation. 

3. In newborns the ratio is 3 compressions to a ventilation 

4. For children over 1 year, compressiums are made with one hand, the fergvency being 

100/min.at 30 compressions 2 ventilation. 

The efficiency of cardiorespiratory resuscitation is appreciated by: The appearance 

of pulse in large veins; the disappearance of mydriasis; the recurrence of the pupil reflex; the 

harvesting of skin; the repair of spontaneous breathing 

 

 

CRIZA DE ASTM BRONȘIC 

 

Galbin Lenuta 

Școala Postliceală “Henri Coandă” Feldru 

 

Asmul bronșic este o criza de dispnee paroxistică expiratorie provocata de stenoza 

functională spastică a bronhiilor. Bronhospasmul se datorează contracției musculaturii 

edemului mucoasei bronșice și hipersecreției bronhice, fenomene care duc la obsterucția 

bronșica, ce stingherește în special eliminarea aerului în expirație. Criza de astm bromșic 

incepe de regulă brusc, survine mai frecvent noaptea. Accesul este precedat uneori de o stare 

prodomală cum ar fi stranut sau tuse uscată. Criza de astm se caracterizează prin dispnee cu 

caracter expirator prelungit care este urmata de tuse și expectorație mucoasa, eliberatorie. 

Bolnavul este găsit în poziție șezând cu capul înclinat spre spate și sprijinit în mâini. 

Faciesul bolnavului exprimă spaimă și sete de aer cu tegumente palide si transpirații 

reci. Criza durează intre o jumatate de oră și trei ore și se termină relativ brusc. Asistenta 

medicala va menține bolnalui în poziția sezândă, sprijinit în poziția cea mai convenabilă și 

îl va sterge de transpirații. Asistenta medicală va chema medicul, iar până la sosirea lui îi va 

administra antispastice si dilatotoare ale bronhiilor. Medicul îi va administra medicamentele 
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uzuale de urgentă cum sunt: miofilin, hemisuccinat de hidrocortizon, oxigenoterapie și 

efedrină.  

Responsabilitatea asistentei medicale în criza de astm bronșic este de a verificarea 

starea de conștiență a bolnavului, de a elimina factorul declanșator dacă este vorba despre 

unul alergic, de a pune bolnavul în poziția șezând pentru a-i favoriza respirația. Dacă este 

nevoie se va face oxigenoterapie unde oxigenul se administrează umidificat cu debit de 6-8 

l/min, se vor verifica funcții vitale și se va face administrarea medicației antispatice, cu 

durată scurtă de acțiune prin abord venos și instituirea medicației. 

 

Bronchial asthma is a seizure of paroxysmal exhalation dyspnoea caused by 

functional spastic stenosis of the bronchi. Bronchospasm is due to contraction of the muscle 

edema of the bronchial mucosa and bronchial hypersecretion, phenomena that lead to 

bronchial obsteruction, which especially obstructs the elimination of air in the exhalation. 

The Bromandic asthma attack usually starts suddenly, occurs more frequently at night. 

Access is sometimes preceded by a prodomal state such as sneezing or dry cough. Asthma 

crisis is characterized by prolonged exhalation dyspnoea which is followed by coughing and 

mucosal, liberating expectoration. The patient is found sitting with his head tilted back and 

supported in his hands. 

The patient’s face expresses fear and thirst for air with pale skin and cold sweats. 

The crisis lasts between half an hour and three hours and ends relatively abruptly. The nurse 

will keep the bowl in the sitting position, supported in the most convenient position and will 

wipe it from sweating. The nurse will call the doctor, and until his arrival will give him 

antispasmodics and bronchi dilators. The doctor will give him the usual emergency 

medicines such as: Myofilin, hydrocortisone hemisuccinate, oxygen therapy and ephedrine.  

The responsibility of the nurse in the asthma crisis is to check the state of 

consciousness of the patient, to eliminate the trigger factor if it is an allergic one, to put the 

patient in a sitting position to promote his breathing. If necessary, oxygen therapy will be 

performed where oxygen is administered humidified with a flow of 6-8 L/min, vital 

functions will be checked and antispatic medication will be administered, with short duration 

of action by venous abord and medication institution. 

 

 

ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT (EPA) 

Scridon Maria Ioana  

Școala Postliceală “Henri Coandă” Feldru 

 

Edemul pulmonar acut survine prin inundarea brutala a alveolelor de către un 

transsudat sanguinolent necoagulabil din capilarele pulmonare, inundat provocată se 

creșterea: presiunii sângelui in capilarele venoase pulmonare sau permeabilitatii membranei 

alveolo-capilare.  

Tipuri și factori etiologici: 

➢ EPA de tip cardiogen produs de către următoarele cauze: insuficienta ventriculară 

stânga; infarct miocardic acut; hipertensiune; cardiopatiile valvulare  
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➢ EPA de tip lezional produs de către următoarele cauze: toxice de ex: dioxidul de 

carbon; infecțioase de ex: gripa; neurologie de ex: AVC , tumori cerebrale   

➢ EPA iatrogen produs de următoarea cauza : hipervolemie prin încărcarea sistemului 

vascular  

Semne și simptome: dispnee intensa severa; respirației polipneica și zgomotoasă; 

anxietate extrema; tuse uscata; transpirații; cianoză; raluri subcrepitante; tahicardie.  

Conduita de urgent: instalarea bolnavului in poziție sezand; se aspira expectorația și se curată 

gura bolnavului; se administrează oxigen umidificat prin barbotaj; la nevoie , se face 

intubația orotraheala și respirației artificial.  

Diagnostic: examenul clinic; RX-cord pulmon; eco cardiac; cateterismul arterei pulmonare; 

gazometrie.  

Tratament in cazul EPA cardiogen: oxigenoterapie; ventilație mecanica; diuretice; 

nitroglicerina; morfina; miofilin; antihipertensive; tehnica celor trei garduri. 

Tratament in cazul EPA lezional: intoxicații –antidot; infecții- antibiotic; tonicardice; 

corticoterapie; neurologic se stimulează diureza cu manitol și furosemid.  

 

Acute pulmonary edema occurs due to the brutal flooding of the alveoli by a bloody non-

coagulable transudate from the pulmonary capillaries, flooded caused by the increase of: 

blood pressure in the pulmonary venous capillaries; permeability of the alveolo-capillary 

membrane. 

Types and etiological factors: 

  ➢ Cardiogenic EPA caused by the following causes: left ventricular failure; acute 

myocardial infarction; hypertension; valvular heart disease; 

➢ EPA-type injury caused by the following causes: Toxic eg carbon dioxide; 

Infectious eg flu; Neurology eg stroke, brain tumors; 

➢ Itrogenic EPA caused by the following: hypervolemia by loading the vascular 

system. 

Signs and symptoms: severe severe dyspnea; polypneic and noisy breathing; extreme 

anxiety; dry cough; sweating; cyanosis; subcreting rallies; tachycardia. 

Emergency driving: installing the patient in a sitting position; the sputum is aspirated 

and the patient's mouth is cleaned; humidified oxygen is administered by bubbling; when 

needed, orotracheal intubation and artificial respiration are performed. 

 Diagnostic: clinical examination; rx-cord lung; cardiac eco; lung artery catheterization;  

gasometry. 

Treatment in case cardiogenic EPA: oxygen; mechanical ventilation; diuretics; 

nitroglycerin; morphine; myophilin; antihypertensive; the technique of the three fences. 

Treatment in case EPA lesson:  intoxications – antidote; Infections – antibiotics; 

Tonicardice Corticosteroids; Neurologically stimulates dieresis with Mannitol and 

Furosemide 
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ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU INSUFICIENȚĂ RESPIRATORIE ACUTĂ 

 

Oltean Andrea Daniela  

Dunca Crina 

Școala Postliceală “Henri Coandă” Gherla  

 

Insuficienta respiratorie reprezinta scaderea capacitatii sistemului pulmonar de a 

realiza schimburile gazoase respiratorii optime pentru oxigen si dioxid de carbon si se 

manifesta sub forma de insuficienta de oxigenare - hipoxemie (scaderea presiunii partiale de 

oxigen <60 mmHg) si insuficienta ventilatorie - hipercapnie (cresterea presiunii partiale de 

dioxid de carbon >50mmHg). 

Fiziopatologic se descriu 2 tipuri: insuficienţă respiratorie fără hipercapnie 

caracterizată prin hipoxemie şi PaCO2 normală sau scăzută; insuficienţă respiratorie cu 

hipercapnie caracterizată prin hipoxemie şi hipercapnie (hipoventilaţie alveolară, creşterea 

PaCO2). Întotdeauna, insuficiența respiratorie se caracterizează prin hipoxemie. 

Diagnosticul insuficientei respiratorii acute se stabileste pe baza examenului clinic al 

pacientului care evidentiaza prezenta semnelor respiratorii, hemodinamice si neurologice si 

este sustinut de testele pentru determinarea concentratiei gazelor arteriale (oximetrie, 

pulsoximetrie, ASTRUP). Suplimentar, medicul specialist poate recomanda efectuarea unor 

investigatii aditionale pentru stabilirea diagnosticului etiologic al insuficientei respiratorii 

acute care determina scaderea cantitatii de oxigen din sange: radiografii pulmonare, 

computer tomograf, ecocardiografie, EKG, spirometrie. 

 Intervențiile asistentului medical presupun: aşezarea în poziţie semişezândă care să 

favorizeze respiraţia; asigurarea permeabilităţii căilor aeriene: aspirarea secreţiilor, drenaj 

postural, îndepărtarea protezelor dentare, hidratarea adecvată pentru fluidifierea secreţiilor; 

supravegherea starii pacientului, măsurarea funcțiilor vitale și notarea în foaia de 

temperatură; recoltarea de produse biologice si patologice pentru examinări de laborator; 

administrarea tratamentului medicamentos prescris. 

 

Respiratory failure is the decrease in the ability of the lung system to achieve optimal 

respiratory gas exchanges for oxygen and carbon dioxide and manifests itself in the form of 

oxygen insufficiency - hypoxemia (decrease of partial oxygen pressure <60 mmHg) and 

ventilatory insufficiency - hypercapnia (Increase in partial pressure of carbon dioxide 

>50mmHg). 

Two types are described: Respiratory failure without hypercapnia characterized by 

normal or decreased hypoxemia and PaCO2; respiratory failure with hypercapnia 

characterized by hypoxemia and hypercapnia (alveolar hypoventilation, PaCO2 increase). 

Respiratory failure is always characterized by hypoxemia. 

The diagnosis of acute respiratory failure is based on the clinical examination of the 

patient, which shows the presence of respiratory, hemodynamic and neurological signs and 

is supported by tests to determine the concentration of arterial gases (oximetry, pulse 

oximetry, ASTRUP). In addition, the specialist may recommend carrying out additional 

investigations to establish the etiological diagnosis of acute respiratory failure that causes 
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the decrease in the amount of oxygen in the blood: Pulmonary X-rays, computer 

tomography, echocardiography, ECG, spirometry. 

The interventions of the nurse involve: sitting in a semi-hesitant position that favors 

breathing; ensuring airway permeability: aspiration of secretions, postural drainage, removal 

of dentures, adequate hydration for fluid secretions; monitoring the patient’s condition, 

measuring vital functions and noting in the temperature sheet; collection of biological and 

pathological products for laboratory examinations; administration of prescribed drug 

treatment. 

 

 

CONDUITA ÎN URGENȚE A ASISTENTULUI MEDICAL ÎN ANAFILAXIE  

(ȘOC ANAFILACTIC) 

 

Cazangiu Sebastiana Cosmina 

Truichici Slageana 

Teacă Elena Amelia 

Școala Postliceală “Henri Coandă” Moldova Nouă 

 

Șocul – este o gravă tulburare funcțională a întregului organism ca răspuns la 

acțiunea unui agent agresiv. În orice stare de șoc se instalează o perturbare a circulației și a 

proceselor metabolice de la nivelul țesuturilor. 

Șocul anafilactic – apare în cursul reacțiilor alergice imediate, grave. Cel mai 

frecvent survine ca urmare a unei alergii medicamentoase, înțepătură de insectă, alergie 

alimentară.  

Debutul este brusc, la câteva minute după administrarea substanței. Pacientul 

prezintă o stare de rău general. Manifestările de dependențăsunt: cutanate (erupții însoțite de 

prurit, urticarie, edem al feței); respiratorii (edem laringian, edem Quinke, insuficiență 

respiratorie acută, crize de dispnee din cauza bronhospasmului); cardiovasculare 

(hipotensiune arterială, tahicardie, cianoză, tuse); manifestări digestive (greață, vărsături, 

crampe, diaree); tulburări neurologice (anxietate, acufene, vertij, uneori convulsii și comă).  

Conduita de urgență: pacientul este așezat în poziție Trendelenburg (poziție de șoc). 

Se asigură oxigenoterapie (6-8 l O2 /min.) prin sondă nazofaringiană sau mască de oxigen. 

Asistentul medical măsoară și notează în foaia de observație a pacientului funcțiile vitale și 

le raportează medicului. Asigură linie venoasă, poziție de siguranță, liniștește pacientul și îl 

încurajează. 

Dacă anafilaxia a apărut ca urmare a unei înțepături de insectă, la nivelul unei 

extremități, se face ligaturarea acelei extremități, deasupra locului inoculării (se poate folosi 

garoul). 

La indicația medicului administrăm: 

1. adrenalină – medicament de elecție în cazul șocului anafilactic. Se poate administra 

subcutanat, intramuscular, iar în cazurile grave intravenos fiind diluată cu ser 

fiziologic. 

2. hidrocortizon hemisuccinat – de la 200 mg. până la 500 – 1000 mg./24 ore. 

Administrarea se face intravenos sau în perfuzie. 
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3. lichide volemice – glucoză 5%, ser fiziologic, Dextran 70. 

4. miofilin – lent intravenos, pentru combaterea bronhospasmului. 

5. antihistaminice – romergan 1 fiolă i.m.; feniramin 1 fiolă i.v.; Se pot administra și 

tablete precum: Claritine, Aerius, Clorfeniramin, dacă starea pacientului permite.  

În caz de bronhospasm prelungit, pentru combaterea hipoxiei, medicul poate practica 

intubația orotraheală, iar în caz de asfixie, dacă nu se poate aplica intubația orotraheală, se 

recurge la traheostomie de necesitate. 

Pacientul cu șoc anafilactic reprezintă o urgență, intervențiile se aplică cu rapiditate 

și siguranță. Este necesar să rămână sub supravegherea clinică timp de 24 de ore, deoarece 

șocul poate recidiva. 

 

Shock - is a serious functional disorder of the whole body in response to the action 

of an aggressive agent. In any state of shock, a disturbance of circulation and metabolic 

processes in the tissues occurs. 

          Anaphylactic shock - occurs during immediate, severe allergic reactions. It most often 

occurs as a result of a drug allergy, insect bite, food allergy. 

          The onset is sudden, a few minutes after the administration of the substance. The 

patient has a general malaise. Manifestations of addiction are: cutaneous (rash accompanied 

by pruritus, urticaria, facial edema); respiratory (laryngeal edema, Quinke's edema, acute 

respiratory failure, dyspnea due to bronchospasm); cardiovascular (hypotension, 

tachycardia, cyanosis, cough); digestive manifestations (nausea, vomiting, cramps, 

diarrhea); neurological disorders (anxiety, tinnitus, dizziness, sometimes convulsions and 

coma). 

          Emergency conduct: The patient is placed in the Trendelenburg position (shock 

position). Oxygen therapy (6-8 l O2 / min.) Is provided by nasopharyngeal tube or oxygen 

mask. The nurse measures and notes in the patient's observation sheet the vital functions and 

reports them to the doctor. Provides venous line, safe position, calms the patient and 

encourages him. 

          If anaphylaxis has occurred as a result of an insect sting, at the level of one extremity, 

the ligature of that extremity is ligated above the inoculation site (the tourniquet can be used). 

          At the doctor's indication we administer: 

1. adrenaline - drug of choice in case of anaphylactic shock. It can be administered 

subcutaneously, intramuscularly, and in severe cases intravenously being diluted 

with saline. 

2. hemisuccinate hydrocortizon - from 200 mg. up to 500 - 1000 mg./24 hours. It is 

given intravenously or by infusion. 

3. volume liquids - 5% glucose, saline, Dextran 70. 

4. myophilin - slow intravenous, to fight bronchospasm. 

5. antihistamines - romergan 1 ampoule i.m .; feniramin 1 ampoule i.v .; Tablets such 

as Claritine, Aerius, Chlorpheniramine may be given, if the patient's condition 

allows. 

          In case of prolonged bronchospasm, to combat hypoxia, the doctor can practice 

orotracheal intubation, and in case of asphyxia, if orotracheal intubation cannot be applied, 

a tracheostomy of necessity is resorted to. 
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          The patient with anaphylactic shock is an emergency, the interventions are applied 

quickly and safely. It is necessary to remain under clinical supervision for 24 hours, as the 

shock may recur. 

 

 

SUPORT VITAL DE BAZĂ 

 

Berendea Ramona  

Școala Postliceală “Henri Coandă” Satu Mare 

 

Verifică siguranţa mediului/locului. 

Verifică daca victima răspunde: scuturare umeri, “sunteţi bine / totul e în regulă?” 

Dacă pacientul răspunde: se lasă pacientul în poziţia găsită; se reevaluează starea pacientului 

periodic. Dacă pacientul nu răspunde: strigă după ajutor; poziţionare în decubit dorsal şi se 

eliberează căile aeriene (o mână se poziţionează pe fruntea pacientului şi se pune capul în 

hiperextensie, în timp ce cu cealaltă mână se ridică madibula) 

Verifică dacă pacientul respiră: priveşte (se urmăresc mişcările toracelui); ascultă (se ascultă 

cu urechea poziţionată în dreptul gurii pacientului); simte. În primele minute după un stop 

cardiac, victima poate să respire foarte superficial sau foarte neregulat. Nu trebuie confundat 

acest mod de respiraţie cu cel normal, de aceea pacientul nu trebuie evaluat mai mult de 10 

secunde iar dacă există dubii asupra modului în care respiră pacientul trebuie luată o atitudine 

conformă cu cea din cazul în care pacientul nu respiră. 

Dacă respiră normal: se aşează în poziţia de siguranţă; apel pentru ambulanţă; evaluare 

continua. Dacă nu respiră normal: trimite după sau cheamă ambulanţa; masaj cardiac extern; 

se poziţionează mâinile în centrul toracelui victimei; se comprimă sternul aproximativ 4-5 

cm; frecvenţa compresiilor: 100/min 

Se combină compresiile toracice cu ventilaţia artificială: după 30 de compresii toracice se 

eliberează căile respiratorii şi se pensează nasul; se execută 2 respiraţii succesive; se continuă 

cu alternanţa compresii: respiraţii 30:2; se întrerupe resuscitarea numai dacă pacientul 

respiră normal. Numai masajul cardiac extern, fără ventilaţie artificială (gură la gură sau 

gură la nas) este considerat acceptabil, dacă salvatorul nu e capabil sau nu doreşte să execute 

respiraţia gură la gură; studiile arată că MCE fără ventilaţie artificială este net superior lipsei 

de resuscitare, unele sugerând chiar că procentul de supravieţuire este comparabil cu cel din 

resuscitarea utilizând şi ventilaţia artificială frecvenţa compresiilor trebuie să fie de 

100/minse întrerup compresiile numai dacă pacientul începe să respire normal  

 Se continuă resuscitarea până când soseşte personalul calificat; victima începe să respire 

normal; salvatorul este epuizat 

 

Check the safety of the environment/place 

Check if the victim answers: Shake your shoulders, “are you all right / is everything all 

right?” 

If the patient responds: Leave the patient in the position found; re-evaluate the patient's 

condition periodically. If the patient does not respond: CRY FOR HELP; position in dorsal 
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decubitus and release the airway (one hand is positioned on the forehead of the patient and 

put the head in hyperextension, while the other hand raises the jaw) 

Check whether the patient is breathing: Watch (watch chest movements); listen (listen with 

the ear positioned next to the patient's mouth); feel it. In the first few minutes after a cardiac 

arrest, the victim may breathe very shallow or very erratic. This breathing mode should not 

be confused with the normal one, therefore the patient should not be evaluated for more than 

10 seconds and if there is any doubt about the way the patient breathes, an attitude should 

be taken in accordance with that in case the patient does not breathe. 

If breathing normally: Place in safe position; call for an ambulance; continuous assessment. 

If not breathing normally: Send for or call the ambulance; external cardiac massage; place 

hands in the center of the victim's chest; compress the sternum about 4-5 cm; frequency of 

compressions: 100 rpm 

Combine chest compressions with artificial ventilation: After 30 chest compressions, the 

Airways are released and the nose is pensed; 2 successive breaths are performed; continue 

with the alternation of the compression: Breaths 30:2; resuscitation should only be 

interrupted if the patient is breathing normally 

Only external cardiac massage without artificial ventilation (mouth to mouth or mouth to 

nose) is considered acceptable if the rescuer is unable or unwilling to perform mouth-to-

mouth breathing; Studies show that MCE without artificial ventilation is superior to the lack 

of resuscitation, some even suggest that the survival rate is comparable to that of 

resuscitation using and artificial ventilation the compression rate should be 100/min interrupt 

compressions only if the patient starts breathing normally 

Resuscitation is continued until qualified personnel arrive; the victim begins breathing 

normally; the rescuer is exhausted. 

 

 

SUBSTANȚE UTILIZATE ÎN RESUSCITARE 

 

Berendea Ramona 

Man Alexandra Ioana 

Școala Postliceală “Henri Coandă” Satu Mare 

 

Medicamente folosite în timpul resuscitării:  

Adrenalina. În doza folosită în cadrul resuscitării stimulează receptorii care produc 

vasoconstricție crescând rezistența vasculară sistemică. În postresuscitare, este un drog 

proaritmogen prin creșterea excitabilității pe un miocard ischemic, determinând recurența 

FV. Este drogul de primă intenție folosit în SCR de orice etiologie. 

Atropina. Atropina antagonizează acțiunea acetilcolinei la nivelul receptorilor 

muscarinici, blocând astfel efectele vagale asupra nodului sinoatrial și atrioventricular. 

Determină creșterea automatismului sinusal și facilitează conducerea atrioventriculară. 

Amiodarona. Crește durata potențialului de acțiune în miocardul atrial și ventricular, 

devenind astfel eficace, profilactic și curativ în aritmiile ventriculare și supraventriculare. 

Xilina. Este indicată atunci când FV/TV fără puls, când amiodarona nu este 

disponibilă. 
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Bicarbonatul de Na. În SCR, cel mai bun tratament al acidozei este reprezentat de 

compresiile sternale, beneficii suplimentare obţinându-se şi prin ventilaţie. Se ia în 

considerare administrarea de bicarbonat de Na pentru a corecta o acidoză metabolică severă 

(pH < 7,1). Se poate utiliza soluţia de bicarbonat de Na după 20-25 min de la oprirea 

cordului. 

Clorura de Ca. Joacă un rol vital în mecanismul celular ce determină contracţia 

miocardului. Concentraţiile ridicate din plasmă post administrare, pot avea efecte dăunătoare 

asupra unui miocard ischemic şi pot împiedica recuperarea cerebrală, facând din clorura de 

calciu un drog ce se va administra în SCR, numai atunci când este indicat în mod specific. 

În stopul cardiac poate fi adminstrat intravenos rapid, dar în prezenţa circulaţiei spontane se 

adminstrează lent. 

Sulfat de magneziu. Joacă un rol important în transmiterea neurochimică a 

impulsurilor nervoase: scade eliberarea de acetilcolină şi reduce sensibilitatea plăcii 

neuromotorii. 

Vasopresina. Este un hormon antidiuretic endogen cu efect vasoconstrictor puternic, 

prin stimularea receptorilor V1 de la nivelul musculaturii netede. Timpul de injumătăţire este 

mai lung decât cel al adrenalinei. 

 

Medications used during resuscitation 

Adrenaline. At the dose used in resuscitation, it stimulates receptors that produce 

vasoconstriction by increasing systemic vascular resistance. In post-resuscitation, it is a 

proarrhythmogenic drug by increasing excitability on an ischemic myocardium, causing 

recurrence of PV. It is the primary drug used in SCR of any etiology. 

Atropine. Atropine antagonizes the action of acetylcholine at the muscarinic 

receptors, thus blocking the vagal effects on the sinoatrial and atrioventricular node. It 

increases sinus automaticity and facilitates atrioventricular conduction 

Amiodarone. It increases the duration of the action potential in the atrial and 

ventricular myocardium, thus becoming effective, prophylactic and curative in ventricular 

and supraventricular arrhythmias. 

Xilina. It is indicated when pulse-free PV / TV, when amiodarone is not available. 

Na bicarbonate. In SCR, the best treatment for acidosis is sternal compression, with 

additional benefits from ventilation. Na bicarbonate is considered to correct severe metabolic 

acidosis (pH <7.1). Na bicarbonate solution can be used 20-25 minutes after the cord is 

stopped. 

Ca Chloride. It plays a vital role in the cellular mechanism that causes myocardial 

contraction. High post-administration plasma concentrations may have detrimental effects 

on an ischemic myocardium and may impede brain recovery, making calcium chloride a 

drug to be administered in SCR only when specifically indicated. In cardiac arrest it can be 

administered quickly intravenously, but in the presence of spontaneous circulation it is 

administered slowly. 

Magnesium sulfate. It plays an important role in the neurochemical transmission of 

nerve impulses: it decreases the release of acetylcholine and reduces the sensitivity of the 

neuromotor plate. 
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Vasopressin. It is an endogenous antidiuretic hormone with a strong vasoconstrictor 

effect, by stimulating V1 receptors in the smooth muscles. The half-life is longer than the 

adrenaline rush. 

 

 

RESPONSABILITĂȚILE ASISTENTULUI MEDICAL ÎN URGENȚELE  

MEDICO-CHIRURGICALE 

 

Moș Cornelia Nicoleta 

Școala Postliceală “Henri Coandă” Satu Mare 

 

Rezolvarea urgențelor medicale, se înscrie că unul dintre obiectivele majore, 

importante, ale activității de asistență medicală. Întârzierea diagnosticului, implicit a unei 

terapii adecvate, în competiţia contracronometru cu minutele, contribuie la amplificarea 

riscului funcţional și vital pe care îl comportă urgențele medico-chirurgicale. 

Oprirea cardio-respiratorie (OCR) se defineşte că încetarea activității mecanice a 

cordului și activității respiratorii și poate fi produsă de două categorii mari de cauze: 

Stările terminale ale unor boli cu evoluţie ireversibilă, cum ar fi: insuficientă pulmonară 

cronică; ciroză hepatică; neoplaziile cu diverse localizări; stările septice 

Accidentele acute determinate de cauze cardiace și extracardiace apărute în evoluţia unor 

boli controlabile pe un teren cu rezerve funcţionale suficiente. În funcţie de rapiditatea și 

momentul intervenţiei terapeutice, șansele de recuperare fără sechele neurologice 

diminuează progresiv. Atât pentru funcţia sisteimului nervos cât și pentru a celorlalte organe 

au fost descrise perioade de timp specifice, caracterizate prin apariţia progesiva a defectelor 

funcţionale, perioade denumite timpi de resuscitare). 

-Intervalul alezional - timpul scurs de la debutul accidentului de OCR până la apariţia 

primelor tulburări și simptome. Acest interval defineşte durata metabolismului energetic 

aerob. 

-Intervalul lezional - durata de timp ce se scurge de la apariţia primelor simptome a funcţiei 

organului respectiv. 

-Timpul de resuscitare - durata de timp de la instalarea ischemiei sau asfixiei la apariţia 

leziunilor, ireversibile. 

S-a descris un timp de resuscitare a întregului organism și altul al fiecărui țesut sau 

organ. Timpul de resuscitare global este de 3- 6 minute, TR cerebral este de 8-10 minute. 

TR al retinei este de 120 minute, al ficatului de 20-30 minute, al rinichiului de 3 ore. 

-Timpul de recuperare - timpul scurs de la încetarea cauzei care a indus oprirea cardio-

respiratorie și până la recuperarea integrală a funcţiilor centrale ale organismului. Diagnostic 

clinic și paraclinic Oprirea cardio-respiratorie poate fi precedată de semne clinice și EKG 

premonitorii: aritmii cardiac; scăderea progresivă a TA; cianoză extremitatilor; instalarea 

stării de șoc. 

OCR determina simptome și semne caracteristice: pierderea stării de conştienta; oprirea 

respiraţiei; paloare urmată de cianoză și răcire a tegumentelor; dispariţia pulsului la arterele 

mari; TA nulă; absența zgomotelor cardiac; midriază 



Responsabilitățile asistentului medical în urgențele medico-chirurgicale 

 

90 
 

Modificările EKG care prevestesc OCR: rărirea bruscă a frecvenței cardiac; tulburări de 

ritm; alungirea intervalului PR și a intervalului QT; inversări de unde T și decalari de 

segmente ST. 

Constă în instituirea imediată cu maximă urgență a măsurilor de resuscitare cardio-

respiratorie (RCR). 

 

Solving medical emergencies is one of the major, important objectives of the healthcare 

activity. Delaying the diagnosis, implicitly of an adequate therapy, in the time trial 

competition with the minutes, contributes to the amplification of the functional and vital risk 

that the medical-surgical emergencies entail. 

Cardiopulmonary arrest (OCR) is defined as the cessation of mechanical activity of the heart 

and respiratory activity and can be caused by two broad categories of causes: 

The terminal states of irreversibly evolving diseases, such as: chronic pulmonary 

insufficiency; hepatic cirrhosis; neoplasms with various locations; septic states. 

Acute accidents caused by cardiac and extracardiac causes occurred in the evolution of 

controllable diseases on a field with sufficient functional reserves. Depending on the speed 

and timing of the therapeutic intervention, the chances of recovery without neurological 

sequelae gradually decrease. Specific periods of time have been described for both the 

function of the nervous system and the other organs, characterized by the progressive 

appearance of functional defects, periods called resuscitation times). 

-Assectional interval - the time elapsed from the onset of the OCR accident until the 

appearance of the first disorders and symptoms. This interval defines the duration of aerobic 

energy metabolism. 

-Injury interval - the length of time that elapses since the appearance of the first symptoms 

of the function of the respective organ. 

-Resuscitation time - the time from the onset of ischemia or asphyxia to the appearance of 

irreversible lesions. 

A time of resuscitation of the whole organism and another of each tissue or organ has been 

described. Global resuscitation time is 3-6 minutes, brain RT is 8-10 minutes. RT of the 

retina is 120 minutes, the liver 20-30 minutes, the kidney 3 hours. 

-Recovery time - the time elapsed from the cessation of the cause that induced cardio-

respiratory arrest to the full recovery of the central functions of the body. Clinical and 

paraclinical diagnosis Cardiopulmonary arrest may be preceded by warning signs and 

warning EKGs: cardiac arrhythmias; progressive decrease in BP; cyanosis of the extremities; 

installation of the shock state. 

OCR causes characteristic symptoms and signs: loss of consciousness; stopping breathing; 

palor followed by cyanosis and cooling of the skin; pulse disappearance in the large arteries; 

You null; absence of heart sounds; mydriasis. 

EKG changes that predict OCR: sudden thinning of the heart rate; rhythm disorders; 

lengthening the PR interval and the QT interval; inversions from where T and shifts of ST 

segments. 

It consists of the immediate and urgent establishment of cardio-respiratory resuscitation 

(CPR) measures. 
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RESPONSABILITĂȚILE ASISTENTULUI MEDICAL ÎN URGENȚELE 

MEDICO-CHIRURGICALE: CONVULSII FEBRILE 

 

Moș Cornelia Nicoleta 

Școala Postliceală “Henri Coandă” Satu Mare 

  

Primul ajutor în caz de convulsii febrile la copii 

În cazul în care copilul dv. prezinta o CF este foarte important să mențineți copilul 

în siguranță și să recunoașteți situațiile în care este nevoie de ajutor specializat. Pasi de 

urmat: 

• încercați, pe cât posibil, să vă mențineți calmul – doar așa puteți ajuta copilul! Vorbiți 

calm și blând copilului, în timpul crizei și după criza, pentru a-l liniști. 

• puneți copilul jos, pe o parte, așezați ceva moale sub cap, pentru a nu se lovi. Capul 

trebuie să fie mai sus decât corpul și în lateral,  pentru a nu se înecă cu saliva sau resturi 

alimentare în caz de vărsătură 

• îndepărtați obiectele  din jur de care se poate lovi 

• asigurați permeabilitatea cailor aeriene superioare: scoateți eșarfă, fular, descheiați 

geaca, scoateți-i casca 

• încercați, pe cât posibil, să cronometrați criza 

• monitorizați semnele vitale (respirație, puls) 

• nu imobilizați copilul, nu încercați să opriți mișcările sau să îndreptați membrele daca 

sunt rigide 

• nu introduceți nimic în gura pacientului 

• nu încercați să imobilizați limba copilului, limba nu poate fi înghițită! 

• stați alaturi de copil până la finalul crizei 

• în cazul în care copilul adoarme după criza, nu încercați să îl treziți 

• daca se poate, filmați criza folosind camera telefonului mobil, filmarea vă fi utila 

medicului pentru stabilirea tipului de criza epileptica 

• în cazul copiilor care au mai prezentat crize, părinții au fost instruiți să administreze 

medicație de urgenta (Diazepam intrarectal, care se da pe o rețetă speciala) în cazul crizelor 

cu durata peste 3-5minute. Administrați întotdeauna Diazepam așa cum ați fost instruit de 

medicul curant! 

MONITORIZAȚI TEMPERATURA, de preferat rectal, încercați după criza să scădeți 

temperatura, cu medicamente antitermice (paracetamol, ibuprofen) și împachetări cu apa la 

temperatura camerei. 

• apelați Serviciul de Urgenta 112 în cazul în care criza durează mai mult de 5 minute, 

daca copilul nu respira bine sau nu își revine după criza, daca apare o alta criza, daca copilul 

s-a lovit în timpul crizei (traumatism cranio-cerebral) , daca este prima criza. 

Adesea, atunci când copilul este adus la medic, CF deja s-a oprit, astfel încât măsură 

care se vă lua vă fi scăderea febrei.  În cazul CF, familiei i se vor da informații legat de CF, 

de riscul de recurenta și prognostic. 

Riscul de recurenta al convulsiilor febrile 

Riscul mediu de reapariție a CF este estimat la 30-40%. Factorii de risc pentru recurenta sunt 

similari pentru CF simple și complexe și includ: 
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• vârstă mica la debutul primei CF (<15 luni) 

• rude de gradul 1 diagnosticate cu epilepsie 

• CF la rudele de grad 1 

• boli febrile frecvente 

• temperatura mica la prima CF 

Riscul de recurenta este cu atât mai mare cu cât sunt prezenți mai mulți din factorii de risc 

menționați mai sus. 

În cazuri speciale, se pot administra masuri de tratament pentru prevenire, aceste cazuri fiind 

atent selecționate de medic după protocoale clar stabilite. 

Este important de menționat că nu s-a dovedit eficacitatea antitermicelor în prevenirea CF, 

însă pot ameliora disconfortul copilului determinat de febra. 

 

 First aid in case of febrile seizures in children 

If your child has a CF, it is very important that he or she needs help and recognizes situations 

where special help is needed. Steps to follow: 

• try to be as calm as possible - you can only help the child! Talk calmly and gently to the 

child, during the crisis and after the crisis, to calm him down. 

• put the baby on his side, place something soft under his head so that he doesn't fall in love. 

The head should be above the body and sideways so that it does not drown in saliva or food 

debris in the event of vomiting. 

• move away from the objects around you that you may love 

• ensure the permeability of the upper airways: take off your scarf, scarf, open your jacket, 

take off your helmet 

• Try as much as possible to time the crisis 

• monitoring vital signs (breathing, pulse) 

• do not immobilize the child, do not try to stop the movements or straighten the limbs if 

they are rigid 

• do not put anything in the patient's mouth 

• do not try to immobilize the child's tongue, the tongue cannot be swallowed! 

• stay with the child until the end of the crisis 

• If the child falls asleep after the crisis, do not try to wake him up 

• If possible, film the seizure using your cell phone camera, the filming will be medically 

useful to stabilize the type of epileptic seizure 

• in the case of children who have experienced seizures, parents have been instructed to 

administer emergency medication (intrarectal Diazepam, which is given on a special 

prescription) in case of seizures lasting more than 3-5 minutes. Always take Diazepam 

exactly as your doctor has told you! 

MONITOR TEMPERATURE, preferably rectal, try to lower the temperature after the crisis, 

with antipyretic drugs (paracetamol, ibuprofen) and water packs at room temperature. 

call the 112 Emergency Service if the crisis lasts more than 5 minutes, if the child is not 

breathing well or not recovering from the crisis, if another crisis occurs, if the child was hit 

during the crisis (craniocerebral trauma), if this is the first crisis. 
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Often, when the baby is brought to the doctor, CF has already stopped, so the next step is to 

reduce your fever. In the case of CF, the family will be given information related to CF, the 

risk of recurrence and prognosis. 

Risk of recurrent febrile seizures 

The average risk of recurrence of CF is estimated at 30-40%. Risk factors for recurrence are 

similar to simple and complex CF and include: 

• young age at the onset of the first CF (<15 months) 

• 1st degree relatives diagnosed with epilepsy 

• CF in grade 1 relatives 

• common febrile illness 

• low temperature at the first CF. 

The risk of recurrence is even higher as more of the risk factors mentioned above are present. 

In special cases, treatment measures may be administered for prevention, these cases being 

carefully selected by the doctor according to clearly established protocols. 

It is important to note that the effectiveness of antipyretics in preventing CF has not been 

proven, but they can alleviate the child's discomfort caused by fever. 
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ÎNGRIJIREA PACIENTULUI  CU HTA 

 

Borzasi  Noemi Csilla 

Dobra  Zina 

Școala Postliceală „Henri Coandă” Cluj-Napoca 

 

„Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o preţuiască deşi aproape toţi se nasc 

cu ea!” 

Printre bolile cardiovasculare cu impact important asupra populației generale se 

regăsește și hipertensiunea arterială (HTA). Estimarea riscului cardiovascular al bolnavului 

reprezintă principalul obiectiv în algoritmul de investigare și tratament în HTA. Toate 

ghidurile terapeutice elaborate în ultimii ani au plecat de la identificarea elementelor de 

prognostic care pot fi influenţate terapeutic. Microalbuminemia și creșterea ventriculului 

stâng sunt considerate astăzi markeri ai afectării organelor țintă în hipertensiunea arterială. 

Prezența microalbuminemiei la pacienții cu HTA potențează riscul morbidității 

cardiovasculare (cardiopatia ischemică, arteriopatie periferică și hipertrofia ventriculului 

stâng) și al mortalității vasculare asociate hipertensiunii arteriale. 

Hipertensiunea arterială este un sindrom caracterizat prin creșterea presiunii sistolice 

și a celei diastolice peste valori normale. Conform O.M.S., se consideră valori normale 

pentru presiunea maximă 115-145 mmHg, interpretate în raport cu vârsta, sexul și greutatea, 

iar pentru minimă 75-90 mmHg. Diagnosticul de hipertensiune arteriala, se pune pe baza 

anamnezei, a examenului clinic şi paraclinic. Creșterea tensiunii arteriale, fără alte 

complicații, nu produce de regulă niciun fel de simptom. Uneori pot însă apărea: greață și 

vărsături; dureri de cap; zgomote în urechi; tulburări de vedere; sângerări nazale; vertij; 

bufeuri de căldură; oboseală; 

        Tratamentul hipertensiunii arteriale are drept obiective: reducerea valorilor tensiunii 

arteriale către limite normale; reducerea morbidității și mortalității asociate hipertensiunii; 

controlul altor factori de risc cardiovasculari, modificabili. 

     Deoarece boala cardiovasculară este multifactorială, este important să fie evaluaţi 

simultan toţi factorii de risc, inclusiv HTA. Factorii de risc preexistenţi multiplică riscul 

cardiovascular general. Analizând variabilele demografice se constată predominenţa 

pacienţilor de sex feminin, a celor cu vârstă peste 60 de ani, precum şi a celor din mediu 

urban. 

 

“Health is a treasure that few know how to treasure, even though almost everyone is born 

with it.” 

Among cardiovascular diseases with a significant impact on the general population 

is hypertension (HTA). Estimating the cardiovascular risk of the patient is the main objective 

in the algorithm of investigation and treatment in HTA. All therapeutic guidelines developed 

in recent years have started from the identification of prognostic elements that can be 

influenced therapeutically. Microalbuminemia and growth of the left ventricle are today 

considered markers of target organ damage in hypertension. The presence of microalbumin 

in patients with HTA potentiates the risk of cardiovascular morbidity (ischemic cardiopathy, 
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peripheral arteriopathy and left ventricular hypertrophy) and vascular mortality associated 

with hypertension. 

Hypertension is a syndrome characterized by an increase in systolic and diastolic 

pressure above normal. According to O.M.S., normal values for maximum pressure 115-145 

mmHg, interpreted in relation to age, sex and weight, and for a minimum of 75-90 mmHg 

are considered. The diagnosis of hypertension is made on the basis of anamnesis, clinical 

and paraclinic examination. The increase in blood pressure, without any other complications, 

usually does not cause any symptoms. Sometimes, however, it can occur: nausea and 

vomiting; headaches; noise in the ears; vision disorders; nosebleeds; vertigo; hot flashes; 

fatigue. 

Treatment of hypertension has as objectives: reduction of blood pressure to normal 

limits; reduction of morbidity and mortality associated with hypertension; control of other 

modifiable cardiovascular risk factors. 

Because cardiovascular disease is multifactorial, it is important to evaluate all risk 

factors, including HTA, simultaneously. Preexisting risk factors multiply overall 

cardiovascular risk. Looking at demographic variables, we find the prevalence of female 

patients, those over 60 years of age, and those in urban areas. 

 

 

IGIENA  ÎN ALIMENTAȚIE   ȘI  SĂNĂTATE 

         

Cistelican Augusta-Adriana 

Luca Emilia 

                                                                     Școala Postliceală „Henri Coandă” Cluj-

Napoca 

 

    Igiena – știința dătătoare de sănătate este o ramură a medicinei preventive, 

specialitate care studiază acțiunea factorilor de mediu asupra sănătății populației, în vederea 

prevenirii îmbolnăvirilor, a ținerii sub control a riscurilor de mediu, a scăderii expunerii la 

factorii de risc a populației prin eforturi concertate ale societății și utilizarea eficientă a 

resurselor. Rutina zilnică de îngrijire este absolut necesară și, în același timp, o adevărată 

plăcere.  

    Igiena corpului este in concordanță cu activitatea corectă a organismului și duce la 

îmbunătățirea schimbului de substanțe, circulației sangvine, digestiei, respirației, dezvoltării 

capacitații fizice si intelectuale a omului.  

Locuința ne apară de acțiunile nefavorabile ale mediului extern . Pentru ca locuința 

să răspundă acestui deziderat , ea trebuie să corespundă unor anumite cerințe de igiena. 

Locuința trebuie să fie destul de încăpătoare, uscată, luminoasă, curată , caldă in timpul rece 

al anului si răcoroasă pe timp cald. 

Cel mai mare factor negativ în locuintă este umezeala. Cauzele dezvoltării umezelii 

sunt diferite . Spălarea, uscarea lenjeriei, aerisirea insuficientă, spălarea podelelor duc la 

apariția umezelei în încăpere. Temperatura normală în încăperile de locuit trebuie sa fie 

cuprinsă între 18-20 grade C   
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   Igiena alimentației studiază prevenirea îmbolnăvirilor printr-o alimentație 

necorespunzătoare. 

Această disciplină face legătura între om si alimentație pe trei căi: legatura biologică, 

care studiază prevenirea îmbolnăvirilor printr-o alimentație necorespunzătoare din punct de 

vedere calitativ; legatura medicală care urmarește prevenirea îmbolnăvirilor prin consumul 

de alimente insalubre (contaminate cu microorganisme, chimic sau alterate); legatura 

afectivă sau psiho-senzorială care urmarește prevenirea îmbolnăvirilor prin prezentarea 

necorespunzătoare a unui aliment sau preparat.  

  Alimentația trebuie să permită unui individ să-și mențină greutatea și buna sa stare 

fiziologică; aportul de alimente furnizează organismului acele substanțe nutritive necesare 

pentru: asigurarea energiei indispensabile proceselor vitale; sinteza substanțelor proprii și 

repararea uzurii țesuturilor; formarea de substanțe active ce favorizează procesele 

metabolice. 

 

Hygiene – Health-giving science is a branch of preventive medicine, a specialty that 

studies the action of environmental factors on the health of the population, in order to prevent 

diseases, to control environmental risks, decrease exposure to risk factors of the population 

through concerted societal efforts and resource efficiency. Daily care routine is absolutely 

necessary and at the same time a real pleasure. 

The hygiene of the body is in accordance with the proper activity of the body and 

leads to the improvement of the exchange of substances, blood circulation, digestion, 

breathing, development of the physical and intellectual capacity of man.  

The house is the cause of the unfavorable actions of the external environment. In 

order for the house to meet this goal, it must meet certain hygiene requirements. The house 

should be quite spacious, dry, bright, clean, warm in the cold weather of the year and cool 

in warm weather. 

The biggest negative factor in the home is moisture. The causes of the development 

of moisture are different. Washing, drying linen, insufficient ventilation, washing floors lead 

to the appearance of moisture in the room. The normal temperature in living rooms should 

be between 18-20°C 

Food hygiene studies the prevention of diseases through improper nutrition. 

This discipline connects man and food in three ways: biological law, which studies 

the prevention of diseases through a qualitatively inadequate diet; medical law that aims to 

prevent diseases by eating unsanitary foods (contaminated with microorganisms, chemically 

or altered); affective or psycho-sensory injury that aims to prevent illness by presenting a 

food or preparation improperly. The raw materials used in cooking must comply with the 

conditions laid down in THE STATES or in the internal quality standards and hygiene rules. 

Nutrition must enable an individual to maintain his or her weight and good 

physiological condition; food intake provides the body with the nutrients necessary to: 

providing the necessary energy for vital processes; -synthesis of own substances and repair 

of tissue wear; formation of active substances that promote metabolic processes. 
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OBEZITATEA 

 

Todea Cristina-Alexandra 

Luca Emilia  

Școala Postliceală ”Henri-Coandă” Cluj-Napoca 

 

              Obezitatea este cea mai frecventă boală metabolică și se asociază adesea cu boli 

cornice severe cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul zaharat, apnee de somn etc.  

                Ea este caracterizată printr-un exces de țesut adipos, în mod normal organismul 

bărbaților conține un procent de 15-20% de țesut adipos, iar organismul femeilor un procent 

de 25-30% de țesut adipos.  

             Obezitatea poate avea mai multe cauze, unele de natură exogenă, iar altele de natură 

endogenă. Obezitatea apare, în general, din cauza că organismul primește mai multe calorii 

decât consumă prin activitatea zilnică. Drept urmare, caloriile rămase sunt stocate sub formă 

de grasimi și, în timp, apare obezitatea. Uneori, obezitatea poate avea cauze medicale, cum 

ar fi afecțiunile ce cauzează dereglări hormonale. Însă în cele mai multe cazuri, obezitatea 

apre din cauza unui regim alimentar și a unui stil de viață nesănătos. 

Obezitatea apare în urma unui mix care arată astfel: predispoziție genetică, factori de 

mediu și factori psihologici. Iată factorii care cresc riscul de obezitate: 

Moștenirea genetică – genele moștenite pot face ca scăderea în greutate să fie mai 

anevoioasă în cazul unor pacienți.                                                                                                                                  

 Mediul/comunitatea – mediul în care crește și trăiește individual îii afectează 

percepția asupra mâncării și a stilului de viață. Persoanele care cresc într-un mediu 

defavorizat și trăiesc într-o familie cu obiceiuri alimentare nesanatoase, prezinta risc crescut 

de obezitate. 

Factorii psihologici – depresia, atunci când pacientul își caută alinarea în mâncare. 

Pe lângă probeme medicale fizice, obezitatea duce și la probleme emoționale precum 

scăderea încrederii și stimei de sine din cauza aspectului estetic.  

Mișcarea este esențială pentru tratamentul obezității, pe lăngă sport care poate fi făcut 

sub îndrumarea specialiștilor este indicat ca persoana care se confruntă cu obezitatea să 

încerce să fie mai activ din punct de vedere fizic.  

            Obezitatea reprezintă o amenințare serioasă pentru starea de sănătate a unei persoane, 

în lipsa unor măsuri de prevenție și tratament , aceasta scade semnificativ calitatea vieții și 

poate duce la afecțiuni medicale grave. Tocmai de aceea, prevenția obezității este foarte 

importantă. 

 

             Obesity is the most common metabolic disease and is often associated with severe 

chronic diseases such as cardiovascular disease, diabetes, sleep apnea, etc. It is characterized 

by an excess of adipose tissue, normally the body of men contains 15-20% of adipose tissue, 

and the body of women contains 25-30% of adipose tissue. 

              Obesity can have several causes, some of an exogenous nature and others of an 

endogenous nature. Obesity generally occurs because the body receives more calories than 

it consumes through daily activity. As a result, the remaining calories are stored in the form 

of fat, and over time, obesity occurs. Sometimes obesity can have medical causes, such as 
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conditions that cause hormonal disorders. But in most cases, obesity is due to an unhealthy 

diet and lifestyle. 

Obesity comes from a mix that looks like this: Genetic predisposition, environmental 

factors and psychological factors. Here are the factors that increase the risk of obesity: 

Genetic inheritance – inherited genes can make weight loss more difficult for some 

patients. 

Environment/Community – the environment in which they grow and live 

individually affects their perception of food and lifestyle. People who grow up in a 

disadvantaged environment and live in a family with unhealthy eating habits are at increased 

risk of obesity. 

Psychological factors – depression, when the patient seeks relief in food. 

Exercise is essential for the treatment of obesity, in addition to sports that can be 

done under the guidance of specialists, it is advisable that the person experiencing obesity 

try to be more physically active. 

               Obesity poses a serious threat to a person’s health, without preventive measures 

and treatment, it significantly decreases the quality of life and can lead to serious medical 

conditions.  Therefore, the prevention of obesity is very important. 

 

 

ÎNGRIJIREA PACIENTEI CU FIBROM UTERIN 

 

Pucani Bianca 

 Abrudan Anca 

Școala Postliceală ”Ocrotirea” Cluj-Napoca 

 

Fibromul uterin este o tumoră benignă, dezvoltată din țesutul miomatos și fibromatos 

al uterului. cu localizare în diferite segmente ale uterului: corp, istm, col uterin și la diferite 

niveluri în grosimea peretelui uterin: submucos, interstițial și subseros. 

Semne subiective: hemoragia este simptomul cel mai frecvent fiind întâlnită în 89% 

din cazuri; se poate produce la început sub formă de menoragie la care se adaugă deseori o 

polimenoree; important este faptul că la început sângerarea nu are loc în perioada 

intermenstruală care este respectată pentru ca, mai târziu, și mai ales în cazurile de localizare 

submucoasă, pierderile de sânge să se producă și intermenstrual sub formă de metroragii 

care determină apariția unei anemii secundare. 

Examenul obiectiv furnizează date privind sindromul hiperestrogenic, complicațiile 

generale și la distanță, posibile anemii și tulburări vasculare, cardiace, renale, digestive, pe 

care le antrenează fibromul în dezvoltare 

Examenul local constă în examenul cu valve și în tușeul vaginal combinat cu palparea 

abdominală. Prin examenul cu valve se pot vizualiza fibroamele dezvoltate endocervical care 

au tendința, dacă sunt pediculate, să proemine în vagin. Colul apare mărit de volum, ca un 

butoiaș, iar prin orificiul cervical se observă formațiunea polipoasă care tinde să-l deschidă.  

Este clasificat în funcție de localizare, de evoluția asimptomatică sau simptomatică 

precum și de asocierea cu alte afecțiuni (cancer, prolaps, procese inflamatorii anexiale). 
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În toate cazurile uterul este dur, mărit in totalitate. Evoluția este de obicei lentă și 

asimptomatică. Tratamentul a evoluat și a prezentat modificări de abordare în decursul 

timpului, de la un tratament medical, simptomatic, la un tratament modern chirurgical.  

În ultima vreme hormonoterapia a dat rezultate satisfăcătoare și poate fi considerată, cel 

puțin în fazele inițiale, o armă terapeutică eficace. Tratament medicamentos: ca masura de 

urgenta pentru oprirea imediata a hemoragiei. Tratament radiologic: ca terapie adjuvanta de 

hemostaza. 

Sarcinile unui asistent medical sunt multiple; de o bună pregatire și de faptul cum 

înțelege să își facă datoria depinde rezolvarea cu succes a problemelor, deseori vitale pe care 

le ridică ginecologia. 

 

              Uterine fibroids are a benign tumor, developed from the myomatous and 

fibromatous tissue of the uterus. with localization in different segments of the uterus: body, 

isthmus, cervix and at different levels in the thickness of the uterine wall: submucosal, 

interstitial and subserosal. 

Subjective signs: bleeding is the most common symptom and is found in 89% of 

cases; it can occur at first in the form of menorrhagia to which polymenorrhea is often added; 

it is important that at first bleeding does not occur during the intermenstrual period which is 

observed so that later, and especially in cases of submucosal localization, blood loss occurs 

intermenstrually in the form of metrorrhagia that causes secondary anemia 

The objective exam provides data on hyperestrogenic syndrome, general and distant 

complications, possible anemias and vascular, cardiac, renal, digestive disorders, which 

cause developing fibroids 

Local examination consists of valve examination and vaginal coughing combined 

with abdominal palpation. Examination with valves can show endocervically developed 

fibroids that tend, if pedicled, to protrude into the vagina. The neck appears enlarged in 

volume, like a barrel, and through the cervical orifice the polypy formation is observed 

which tends to open it. 

 It is classified according to location, asymptomatic or symptomatic evolution as well 

as the association with other diseases (cancer, prolapse, ancillary inflammatory processes). 

In all cases the uterus is hard, enlarged completely.  The evolution is usually slow 

and asymptomatic. The occurrence of one of the complications aggravates the prognosis. 

The treatment has evolved and shown changes in approach over time, from a symptomatic 

medical treatment to a modern surgical treatment. 

 Hormone therapy has recently yielded satisfactory results and can be considered, at 

least in the early stages, an effective therapeutic weapon. Drug treatment: as an emergency 

measure to stop the bleeding immediately. Radiological treatment: as adjuvant therapy for 

hemostasis. 

 The tasks of a nurse are many; well-prepared and in fact how to do the duty to 

successfully solve the problems, often vital that gynecology raises. 

 

 

 

 



Bune practici în implementarea competențelor specifice domeniului sănătate şi asistenţă 

pedagogică în practica profesională 

 

101 

 

LITIAZA RENALĂ 

 

 Sitaru Paula-Camelia 

 Manases Luminița 

Școala Postliceală Sanitară “Ocrotirea” Cluj Napoca 

 

Litiaza renală reprezintă o patologie frecventă ce presupune formarea unuia sau mai 

multor calculi la nivelul rinichiului sau al tractului urinar superior. Importanța ei rezidă din 

incidența în continuă creștere, cauzată de statutul socio-economic al populației, acestea fiind 

definite printr-o relație de directă proporționalitate: cu cât crește statutul social, cu atât și 

incidența litiazei renale. Un pacient cu risc crescut de a face litiază renală are un profil definit 

prin: vârstă cuprinsă între 20-45 ani, sex masculin, sindrom metabolic, cu ocupație ce îl 

predispune la această afecțiune, respectiv: bucătar, inginer sau conducător de utilaje de 

construcție cu mari trepidații.  

Nu sunt de neglijat bolile asociate cu litiaza renală care necesită a fi investigate atunci 

când ne confruntăm cu un astfel de caz: boli gastrointestinale, malabsorbția primară sau 

secundară, hiperparatiroidismul primar sau secundar.  Calculii renali pot fi clasificați, în 

primul și cel mai important rând în: infecțioși și non-infecțioși, diferența dintre aceștia fiind 

dată de compoziție, dimensiuni și gradul de obstrucție al tractului urinar. Prezentarea clinică 

a unui pacient cu litiază renală se caracterizează printr-o gamă de simptome, cele mai 

frecvente fiind: durerea localizată la nivel lombar cu iradiere postero-anterioară spre 

regiunea inghinală, hematurie micro sau macroscopică și tulburări digestive. Cazurile 

complicate se definesc prin apariția infecției și a insuficienței renale acute.  

Principalele investigații realizate sunt: examen clinic, ecografie abdominală, 

radiografie, CT fără substanță de contrast. Atitudinea terapeutică poate fi: conservativă, prin 

administrare de medicație antialgică, antispastică, relaxante musculare și eventual 

antibiotice și chirurgicală: minim-invazivă sau clasică. Principiul terapeutic cel mai 

important constă în prezervarea funcției renale și eliminarea calculului. 

Renal lithiasis represents a frequent pathology which is defined by formation of one 

or more calculi, localised in the kidney or in the upper urinary tract. The importance of this 

disease is determined by the increasing of its incidence, directly influenced by the socio-

economic status of the patient, as we expect from a patient who has high social status to 

develop renal lithiasis. The profile of a patient who has a high risk of being diagnosed with 

this pathology is represented by: young male, aged 20-45 years old, with methabolic 

syndrome, working as a: cook, engineer or construction workers.  

One shall not neglect the main pathologies that increase the risk of developing renal 

lithiasis, such as: hyperparathiroidism, gastrointestinal diseases, primary or secondary 

malabsorbtion. Renal calculi can be classified, most importantly in two types: infectious or 

non-infectious, depending on their dimension, composition and the severity of obstruction 

of the urinary tract. The clinical presentation of a patient suffering from renal lithiasis is 

defined by many symptoms, the most common being: pain located in the lumbar area, with 

iradiation from posterior to anterior to the groin area, hematuria and gastrointestinal 

disturbances. The complicated cases are represented by those patients who develop infection 

or acute kidney injury. The most important investigations for renal lithiasis are: clinical 
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examination, abdominal ultrasound, X-ray, CT without contrast substance. The therapeutic 

approach can be: conservative, represented by the pharmacological attitude: administering 

analgetics, antispastics, muscle relaxants and eventually antibiotics or surgical approach: 

minimally invasive or classical. The most important principle in the therapy of renal lithiasis 

is represented by the preservation of the kidney function and complete elimination of the 

calculus. 

 

 

COLICA RENALĂ 

 

Bolojan (Iagas) Amalia Dorina 

Școala Postliceală ,,Henri Coandă” Beiuș 

 

Este  un  sindrom  dureros  acut, paroxistic, însoţit de agitaţie şi iradieri uretero-

vezico-genitale, provocate  de  un spasm al căilor  urinare  excretoare superioare. Calculii 

,,pietrele,, pot  lua  naştere  ca urmare  a  acumulării  de minerale  în  tractul  urinar, precum  

acidul uric  sau  calciul, care  se ,,lipesc,, de urină  şi  formează  cristale  ce iau forma unui 

depozit solid, aşa-numiţi calculi. Aceste  pietre pot fi foarte mici, cât un firişor de nisip sau 

mări cât o nucă în cazurile severe. Durerea  apare în momentul în care aceste pietre cresc în 

dimensiuni. 

Se  estimează că 12 la sută  dintre  bărbaţi  şi 6 la sută  dintre  femei  se confruntă cu  

urolitiaza  pe  parcursul  vieţii. Creşterea  incidentei acestei afecţiuni este pusă pe  seama 

dietei din ce în ce mai dezechilibrate şi a unui stil de viaţă sedentar, factori de risc cunoscuţi 

în dezvoltarea urolitiazei. 

       Potrivit  datelor  Instituţiilor de Urologie, ponderea  litiazei renale în structură  generală 

a bolilor urologice  deţine locul trei în structura cauzelor de deces al pacienţilor cu patologii 

urologice. 

Colica sau durerea renală este acea durere care survine de regulă pe o parte a corpului, 

în regiunea lombară, sub ultima coastă, care radiază spre abdomenul inferior ai zona 

inghinală. Episoadele de durere pot fi ciclice şi durează în 20 şi 60 de minute. Însă există şi 

alte simptome ce pot semnala prezenţa calculilor în tractul urinar ,în afară de durere. 

Pentru  stabilirea  cauzei  care determină apariţia colicii renale, medicul va efectua 

teste de sânge pentru a determina nivelul de substanţe cunoscute care favorizează 

dezvoltarea calculilor, analize de urină şi investigaţii imagistice pentru localizarea cu 

precizie a pietrelor din tractul urinar. 

Tratamentul colicii renale depinde de demensiunea şi tipul  pietrelor, dar şi de 

localizarea acestora. Calculii pot fi formaţi din: calciu, acid uric, cistina, sau struvit. Este 

recomandată însă hidratarea cu multe lichide şi administrarea de analgezice pentru 

diminuarea durerilor la urinare. 

 

It is an acute, paroxysmal painful syndrome, accompanied by agitation and uretero-

bladder-genital irradiation, caused by a spasm of the upper excretory urinary tract. such as 

uric acid or calcium, which "stick" to urine and form crystals that take the form of a solid 



Bune practici în implementarea competențelor specifice domeniului sănătate şi asistenţă 

pedagogică în practica profesională 

 

103 

 

deposit, so-called stones. These stones can be very small, as small as a grain of sand or as 

large as a walnut in severe cases. Pain occurs when these stones grow in size. 

 It is estimated that 12 percent of men and 6 percent of women experience 

urolithiasis in their lifetime. The increased incidence of this condition is attributed to an 

increasingly unbalanced diet and a sedentary lifestyle, risk factors known in the development 

of urolithiasis. 

Renal colic (lithiasis) is an important problem in modern urology, as it occupies one of the 

leading places in the structure of urological diseases in all regions of the globe, and is found 

in about 1-3 per thousand of the general population. 

Colic or kidney pain is that pain that usually occurs on one side of the body, in the 

lumbar region, below the last rib, which radiates to the lower abdomen and groin area. Pain 

episodes can be cyclical and last in 20 and 60 minutes. But there are other symptoms that 

can signal the presence of stones in the urinary tract, in addition to pain. 

In order to determine the cause of renal colic, the doctor will perform blood tests 

to determine the level of known substances that promote the development of stones, urine 

tests and imaging investigations for accurate location of stones in the urinary tract. 

The treatment of renal colic depends on the size and type of stones, but also on 

their location. The stones can be formed from: calcium, uric acid, cystine, or struvite. 

However, hydration with many fluids and the administration of analgesics are recommended 

to reduce pain when urinating. 

 

 

ATRIBUȚIILE ASISTENTULUI MEDICAL 

 

Codrean Alexandra-Melisa 

                                                                   Școala Postliceală ,,Henri Coandă” Beiuș 

 

Rezolvarea urgentelor medicale, se inscrie ca unul dintre obiectivele majore, 

importante, ale activitatii de asistenta medicala. Intarzierea diagnosticului, implicit a unei 

terapii adecvate, in competiţia contracronometru cu minutele, contribuie la amplificarea 

riscului 

funcţional si vital pe care il comporta urgentele medico-chirurgicale. Atribuţii generale ale 

asistentului:  

- Preia pacientul nou internat, verifica toaleta personala, tinuta de spital, si il repartizeaza în 

salon.  

- Supravegheaza preluarea de catre persoana desemnata în secţie a obiectelor personale ale 

pacientului, pe baza de inventar, iar obiectele de valoare vor fi depuse la solicitarea 

pacientului la locul stabilit de conducerea spitalului.  

- Instruieste bolnavii si apartinatorii cu privire la regulamentul de ordine interioara afişat în 

unitate.  

- La internare observa simptomele si starea pacientului, masoara si înregistreaza functiile 

vitale, iar daca starea pacientului o impune anunta imediat medicul.  

- Prezinta medicului de salon bolnavul pentru examinare si-l informeaza despre starea 

observata în functie de nevoile acestuia.  
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- Îngrijeste pacientul conform planului de îngrijire, terapeutic, explorari functionale si 

informeaza medicul în mod sistematic privind evolutia lui.  

- Noteaza recomandarile facute de medic la vizita în caietul destinat acestui scop, caiet care 

ramane în permanenta în sectia respectiva.  

- Identifica problemele de îngrijire a pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza si 

implementeaza planul de îngrijire si evalueaza rezultatele obtinute pe tot parcursul internarii.  

- Îngrijeste bolnavul conform planului de tratamente, explorari si îngrijiri, si informeaza 

medicul în mod sistematic privind evolutia lui.  

- Pregateste bolnavul, prin tehnici specifice pentru examinarile necesare, organizeaza 

transportul lui si la nevoie supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului.  

- Pregateste bolnavul si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigatie si 

tratament. 

 - Efectueaza urmatoarele tehnici medicale: administrare de medicamente pe cale orala, 

injectabila (intramusculara, intravenoasă, subcutanata) cutanata, prin sondaje, efectuarea de 

perfuzii (cu sau fara montare de branule), efectuarea de pansamente, resuscitare cardio-

respiratorie în caz de nevoie, efectuarea de sondaj gastric, duodenal; efectuarea de clisme; 

masurarea constantelor biologice de tip TA, temperatura, diureza, puls, respiratie si 

înregistrarea lor în foaia de temperatura a pacientului; efectuarea de analize curente si de 

urgenta (biochimie, hematologie, bacteriologie, micologice, serologice, biochimia urinii, 

imunologice, coagulare, etc) si înregistrarea valorilor în FO a pacientului. Efectueaza 

procedurile terapeutice, tratamente si investigatiile la indicatia medicului.  

- Acorda primul ajutor în situatii de urgenta si cheama medicul.  

- Observa simptomele si starea bolnavului si le înregistreaza în fişa asistentei medicale. 

 - Răspunde de fixarea biletelor în foaie si de pastrarea în bune conditii a acestora.  

- Asigura pastrarea si consemnarea rezultatelor, investigatiilor în Foaia de observatie a 

bolnavului si evidentele specifice. 

 

Solving medical emergencies is one of the major, important goals of The delay of the 

diagnosis, implicitly of an adequate therapy, in the counter-clockwise competition with the 

minutes, contributes to the amplification of the risk functional and vital that medical-surgical 

emergencies entail. General duties of the nurse are :  

- Take the newly admitted patient, check the personal toilet, the hospital outfit, and distribute 

it to the ward. 

- Supervises the takeover by the person designated in the ward of the patient's personal 

belongings, based on the inventory, and the valuables will be deposited at the patient's 

request at the place established by the hospital management. 

- Instructs the patients and their relatives regarding the internal regulations displayed in the 

unit. 

- At admission, observe the patient's symptoms and condition, measure and record vital 

functions, and if the patient's condition requires it, notify the doctor immediately. 

- Presents the patient to the ward doctor for examination and informs him about the observed 

condition according to his needs. 

- Cares for the patient according to the plan of care, therapeutic, functional explorations and 

informs the doctor systematically about his evolution. 
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- Write down the recommendations made by the doctor during the visit in the notebook 

intended for this purpose, a notebook that remains permanently in the respective section. 

- Identifies patient care issues, sets priorities, develops and implements the care plan and 

evaluates the results obtained throughout the hospitalization. 

 

 

COLICA ABDOMINALĂ 

 

Ganea Nicoleta 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Beiuș 

 

           „Se întâlnește mai ales în infecţiile intestinului subţire şi gros, în indigestii, după mese 

copioase. Din punct de vedere clinic, durerea viscerală este destul de imprecisa, difuz 

localizată şi corespunde în general sediului anatomic al viscerului afectat. Atunci când 

excitantul care a produs-o este deosebit de puternic, ea îmbraca denumirea de colica şi este 

descrisă de bolnav sub formă de crampe, sfâşiere, torsiune etc. În aceste cazuri, durerea este 

mare, destul de greu de suportat de către bolnav”, precizează Petrică Radauceanu, medicul 

şef al Unităţii de Primire a Urgentelor (UPU), din cadrul Spitalului Judeţean „Mavromati”. 

            Durerea abdominală poate fi însoţită de simptome care, interpretate unitar, aruncă o 

lumină asupra naturii şi cauzei care a determinat-o. Spre exemplu, colica biliară se însoţeşte 

de greţuri, vărsături, febra moderată şi, uneori, icter sau numai emisie pasageră de urină mai 

închisă la culoare. În enterocolite, durerea este însoţită de diaree. Foarte frecvent colicele 

abdominale se observa la sugari. După vărsături ori după eliminarea de gaze,colicile 

încetează.  

            În majoritatea cazurilor, excesele alimentare şi alcoolice sunt cele care provoacă 

simptomele. Carnea grasă, tocăturile, untura, gălbenuşul de ou, maioneza, condimentele, 

ciocolată sunt alimente care, în exces, determina crize de litiaza biliară, inclusiv de 

dischinezie”, mai menţionează medicul şef al UPU. Alţi factori pot fi stresul sau boala unor 

organe din preajma veziculei biliare.  

            De asemenea, oboseală fizică, stările nervoase, supărările, emoţiile puternice, frigul 

pot favoriza apariţia colicii biliare. De obicei, colica apare brusc, la câteva ore după masă, 

în special după masa de seară, noaptea. Simptomul principal îl constituie durerea puternică 

situată la nivelul ficatului, sub coastele din partea dreaptă. De multe ori însă, durerea nu este 

localizată, ci este simţită în tot abdomenul, în spate, în umărul drept şi în alte regiuni. 

 

"It is found especially in small and large intestinal infections, in indigestion, after large 

meals. Clinically, visceral pain is quite inaccurate, diffuse localized, and generally 

corresponds to the anatomical site of the affected viscera. When the stimulant that produced 

it is particularly strong, it is called colic and is described by the patient as cramps, tears, 

torsion, etc. In these cases, the pain is great, quite difficult for the patient to bear ", states 

Petrică Radauceanu, the chief doctor of the Emergency Reception Unit (UPU), within the" 

Mavromati "County Hospital. 

Abdominal pain may be accompanied by symptoms that, when interpreted as a unit, shed 

light on the nature and cause that caused it. For example, biliary colic is accompanied by 
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nausea, vomiting, moderate fever, and sometimes jaundice or only a passing, darker 

discharge of urine. In enterocolitis, the pain is accompanied by diarrhea. Abdominal colic is 

very common in infants. After vomiting or gas removal, colic ceases. 

In most cases, food and alcohol abuse are the cause of the symptoms. Fatty meat, minced 

meat, lard, egg yolk, mayonnaise, spices, chocolate are foods that, in excess, cause bouts of 

gallstones, including dyskinesia, "said the UPU chief physician. Other factors may include 

stress or disease of organs near the gallbladder. 

Also, physical fatigue, nervousness, upset, strong emotions, cold can promote the 

appearance of biliary colic. Colic usually occurs suddenly, a few hours after a meal, 

especially after dinner at night. The main symptom is severe pain in the liver, below the right 

ribs. Often, however, the pain is not localized, but is felt throughout the abdomen, back, right 

shoulder, and other regions. 

 

 

EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE INTRE NECESITATE ŞI REALITATE 

GRADELE EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE 

                                                                                                

                                                    

Tatucu Diana Ioana 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Beiuș 

 

Educaţia pentru sănătate este o preocupare de maximă importanţă a medicinii 

omului sănătos care constă în dezvoltarea nivelului de cultură sanitară al diferitelor grupuri 

de populaţie, precum şi mijloacelor şi procedeelor educativ-sanitare necesare formării unui 

comportament sanogenic. 

Păstrarea sănătăţii şi lupta contra bolilor se înscriu printre cele mai vechi preocupări 

ale omului. De altfel cuvântul sănătate care evoca o stare atât de preţioasă fiecăruia apare 

frecvent în vorbirea curentă nelipsind aproape niciodată cu ocazia urarilor de bine. Scrisorile 

strămoşilor noştri romani se încheiau de obicei cu urarea: vale (fi sănătos). Sănătatea nu este 

numai o problemă individuală, ci priveşte tot atât de mult societatea în întregime "sănătatea 

nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic" (Schopenhauer). 

Obiectivul de bază al educaţiei pentru sănătate consta în formarea şi dezvoltarea în 

rândul populaţiei, începând de la vârstele cele mai fragede, a unei concepţii şi a unui 

comportament igienic, sanogenic, în scopul apărării sănătăţii, dezvoltării armonioase şi 

fortificării organismului, adaptării lui la condiţiile mediului ambiental natural şi social, cât 

şi al participării active a acesteia la operă de ocrotire a sănătăţii populaţionale. În acest sens, 

este necesară formarea unei opinii de masă, fundamentata ştiinţifică, faţă de igienă 

individuală şi colectivă, faţă de alimentaţie, îmbrăcăminte, munca şi odihnă, faţă de 

utilizarea raţională a timpului liber şi afactorilor naturali de călire a organismului, faţă de 

evitarea factorilor de risc, precum şi amodului de solicitare a asistenţei medicale şi 

adiferitelor mijloace de invesigatie şi tratament. Educaţia pentru sănătate a populaţiei trebuie 

să reprezinte un obiectiv major al politicii sanitare naţionale, stabilindu-se ca sarcini de bază, 

în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei, dezvoltarea activităţilor medicael preventive şi 
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ridicarea nivelului de cultură sanitară a întregii populaţii, ceea ce implică desfăşurarea unor 

ample acţiuni educative în domeniul sănătăţii populaţionale. 

 

Health education is a major concern of the medicine of the healthy person which 

consists in developing the level of health culture of different population groups, as well as 

the means and educational-sanitary procedures necessary for the formation of a sanogenic 

behavior. 

Maintaining health and fighting disease are among the oldest human concerns. In 

fact, the word health, which evokes a state so precious to everyone, appears frequently in 

everyday speech, almost never missing on the occasion of good wishes. The letters of our 

Roman ancestors usually ended with the wish: valley (be healthy). Health is not just an 

individual problem, it is just as much about society as a whole "health is not everything, but 

without health everything is nothing" (Schopenhauer). 

The basic objective of health education is to train and develop among the population, 

from an early age, a conception and a hygienic, sanogenic behavior, in order to defend health, 

harmonious development and strengthening the body, its adaptation to the conditions the 

natural and social environment, as well as its active participation in the work of population 

health protection. In this sense, it is necessary to form a mass opinion, scientifically based, 

on individual and collective hygiene, on food, clothing, work and rest, on the rational use of 

free time and natural factors of tempering the body, on avoiding the risk factors, as well as 

the way of requesting medical assistance and the different means of investigation and 

treatment. Education for public health must be a major objective of the national health 

policy, being established as basic tasks in the field of health insurance, development of 

preventive medical activities and raising the level of health culture of the entire population, 

which involves the development of educational actions in the field of population health. 

 

 

BUNE PRACTICI IN IMPLEMENTAREA COMPETENTELOR SPECIFICE IN 

DOMENIUL SANATATII SI ASISTENTA PEDAGOGICA IN PRACTICA 

PROFESIONALA 

 

Totoi Ana-Maria 

Școala Postliceală “Henri Coandă” Beiuș 

 

“Nouă zecimi din fericirea noastră au la baza sănătatea. Cu ea, totul este un izvor de putere 

si bucurie. Fără ea, nu este nici un bine, indiferent de ce natură ar fi.” 

 Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept" o stare de bine 

fizică, mentală şi socială şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii". Din perspectiva publică, 

sănătatea constituie, datorită imen-selor sale implicaţii individuale, sociale şi demografice, 

unul dintre obiectivele cel e mai vizate de politicile şi strategiile guvernamentale din întreaga 

lume. In acest sens, în 1977, statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (inclusiv 

România), au decis în mod unanim că "ţelul social principal al guvernelor şi OMS în 

decadele viitoare, să fie realizarea unei stări de sănătate a întregii populaţii a Globului, care 
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să permită tuturor oamenilor să ducă o viaţă productivă din punct de vedere economic şi 

social. 

 Didactica este acea parte a pedagogiei care se ocupă de procesul de învăţământ, cu 

toate componentele sale, interacţiunile dintre componente şi modul în care acesta duce la 

atingerea unor finalităţi asumate. De la fundamentarea didacticii ca preocupare centrală a 

pedagogiei şi până la evoluţiile ei recente, a existat un proces continuu de modificare a 

percepţiei educatorilor asupra acestui concept central şi de transformare a elementelor sale 

interioare. Didactica este cunoscută în prezent ca o parte a pedagogiei care se ocupă în mod 

predominant de organizarea procesului de instruire. În acelaşi timp, didactica are o 

dimensiune de cercetare o dimensiune prescriptivă şi normativă şi o dimensiune inovativă 

(prin încorporarea elementelor semnificative din ştiinţe şi practica umană care favorizează 

şi optimizează instruirea). 

 

"Nine-tenths of our happiness is based on health. With her, everything is a source of power 

and joy. Without it, there is no good, no matter what the nature. " 

 The right to health is one of the fundamental human rights. According to the World 

Health Organization, the health of the individual is defined as "a state of physical, mental 

and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity". 

 From the public perspective, health is, due to its huge individual, social and 

demographic implications, one of the most targeted goals of government policies and 

strategies worldwide. In this regard, in 1977, the member states of the World Health 

Organization (including Romania) unanimously decided that the main social goal of 

governments and the WHO in the coming decades should be to achieve the health of the 

entire population of the globe, enabling all people to lead economically and socially 

productive lives.  Didactics is that part of pedagogy that deals with the educational process, 

with all its components, the interactions between the components and the way in which it 

leads to the achievement of some assumed finalities. From the substantiation of didactics as 

a central concern of pedagogy to its recent evolutions, there has been a continuous process 

of changing the perception of educators on this central concept and of transforming its inner 

elements. Didactics is currently known as a part of pedagogy that predominantly deals with 

the organization of the training process. At the same time, didactics has a research dimension, 

a prescriptive and normative dimension and an innovative dimension (by incorporating the 

significant elements of human sciences and practice that favor and optimize training). 

 

 

AFECȚIUNI PULMONARE ÎN ȘI POST COVID 

 

Costinaș Georgiana-Iulia 

Mădăras Ioana 

Școala Postliceală Tehnică „Henri Coandă” Baia Mare 

 

Coronavirusurile sunt o familie mare și foarte răspândită de virusuri, care pot provoca 

numeroase boli, de la răceala comună, la afecțiuni grave, precum pneumonie și sindromul 

respirator acut sever (SARS). Plămânii sunt cele mai afectate organe de către infecția 



Bune practici în implementarea competențelor specifice domeniului sănătate şi asistenţă 

pedagogică în practica profesională 

 

109 

 

respiratorie cu virusul SARS-COV-2. Odată ce virusul intră în contact cu mucoasele nasului, 

gurii și ochilor, se multiplică și afectează celulele învecinate celor infectate inițial. Astfel, 

infecția se poate propaga până în în alveolele pulmonare. Inflamația care apare la nivelul 

căilor aeriene și plămânilor, ca urmare a acțiunii sistemului imunitar care luptă să combată 

infecția, a reprezentat principala provocare în secțiile de terapie intensivă în ultimii doi ani. 

Principalele afecțiuni ale plămânilor în infecția cu COVID 19 sunt: pneumotoraxul, fibroza 

pulmonară și pneumonia.                                                                                                

Diverse studii realizate în pandemie confirmă faptul că o parte dintre pacienții cu 

forme grave de COVID-19 rămân cu țesut pulmonar afectat de fibroză (cicatrizare 

pulmonară), fenomen produs de inflamația pulmonară. Fibroza poate fi consecința 

sindromului respirator acut sever. În fibroza pulmonară, pacienții acuză: oboseală, respirație 

îngreunată, dar și dureri articulare, toracice, tuse. Potrivit unor studii, analizând datele 

privind situația pandemiei globale, în jur de 50% dintre pacienții cu COVID fac fibroză. 

Specialiștii mai spun că este nevoie de urmărirea pacienților care au făcut fibroză, un timp 

îndelungat: de la 3 la 12 luni, fiindu-le recomandat un program complet și complex de 

recuperare, bazat pe mișcare și practicarea de exerciții ușoare de întărire a musculaturii, 

odihnă suficientă cu o alimentație echilibrată.  

Pe măsură ce sistemul imunitar este angajat în lupta împotriva virusului, procesul 

inflamator progresiv, masiv poate contribui la acumularea de lichid la nivel alveolar, 

amplificând astfel procesul de hipoxie și distrugere a celulelor pulmonare alveolare. Toți 

acești factori afectează transferul de oxigen la nivel pulmonar, ducând la simptome 

respiratorii, precum tusea și dificultăți în respirație, care se agravează progresiv, iar pacienții 

cu pneumonie COVID-19 pot să dezvolte sindromul de detresă respiratorie acută (SDRA), 

astfel că mulți dintre aceștia vor avea nevoie de ventilație mecanică, pentru a le susține 

procesul respirator. 

 

Coronaviruses are a large and widespread family of viruses, which can cause many 

diseases, from the common cold to serious conditions such as pneumonia and severe acute 

respiratory syndrome (SARS). The lungs are the most affected organs by respiratory 

infection with the SARS-CoV-2. Once the virus comes in contact with the mucous 

membranes of the nose, mouth and eyes, it multiplies and affects the cells adjacent to those 

initially infected. Thus, the infection can spread to the alveoli of the lungs. Inflammation 

that occurs in the airways and lungs, as a result of the action of the immune system that fights 

the infection, has been the main challenge in intensive care units in the last two years. The 

main lung diseases in COVID 19 infection are: pneumothorax, pulmonary fibrosis and 

pneumonia. 

Various studies conducted in the pandemic confirm that some patients with severe 

forms of COVID-19 remain with lung tissue affected by fibrosis (lung scarring), a 

phenomenon caused by lung inflammation. Fibrosis can be a consequence of severe acute 

respiratory syndrome. In pulmonary fibrosis, patients complain of: fatigue, shortness of 

breath, but also joint pain, chest pain, cough. According to some studies, analyzing the data 

on the situation of the global pandemic, about 50% of patients with COVID have fibrosis. 

Experts also say that it is necessary to follow the patients who have had fibrosis for a long 

time: from 3 up to 12 months, being recommended a complete and complex recovery 
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program, based on movement and practicing light exercises to strengthen the muscles, 

sufficient rest and a balanced diet. 

As the immune system is engaged in the fight against the virus, the progressive, 

massive inflammatory process can contribute to the accumulation of fluid at the alveolar 

level, thus amplifying the process of hypoxia and destruction of alveolar lung cells. All of 

these factors affect the transfer of oxygen to the lungs, leading to respiratory symptoms such 

as coughing and difficulty breathing, which progressively worsens, and patients with 

COVID-19 pneumonia may develop acute respiratory distress syndrome (ARDS), so some 

of them will need mechanical ventilation to support their respiratory process. 

 

 

IMPACTUL TERAPIEI ŢINTITE IN TRATAMENTUL  

CANCERULUI PULMONAR FĂRĂ CELULE MICI - NSCLC 

 

Erdely Gyongyi 

Școala Postliceală Tehnică ,, Henri Coandă” Baia Mare 

 

Boala canceroasă are o etiologie multifactorială, o evolutie complexă adesea parsivă 

şi imprevizibilă şi tocmai de aceea tratamentul trebuie sa fie multi-modal. În lumina 

cunoştinţelor oncologice actuale sunt foarte puţine cazurile de cancer care necesită o singura 

modalitate terapeutica. Asocierea acestor metode trebuie făcută după o strategie ce se 

stabileşte pentru fiecare caz în parte de un grup de specialişti din care nu trebuie să lipsească 

chirurgul oncolog, chimioterapeutul, radioterapeutul si anatomopatologul. Strategia va ţine 

seamă de starea fizică şi biologică a bolnavilor, iar pe de altă parte de extensia anatomică a 

bolii şi de gradul ei de agresivitate. Se ştie că rezultatul final depinde de precocitatea 

diagnosticului şi de prima secvenţă terapeutică aleasă de grupul de lucru menţionat.  

Cancerul de plămân fără celule mici, cunoscut sub prescurtarea NSCLC provenită de 

la denumirea din limba engleză nonsmall-cell lung cancer,  este un tip de cancer de plămân 

care se diferenţiază de cancerul de plămân cu celule mici, cunoscut sub prescurtarea SCLC, 

din cauza aspectului pe care celulele din componenţa tumorii îl au atunci când sunt 

examinate la microscop. Diagnosticul acestora se stabileşte în aceeaşi manieră, însă 

tratamentul poate fi diferit. Principalele tipuri de tratament in cancerul de plămân fără celule 

mici sunt: intervenţia chirurgicală ar putea fi efectuată pentru a îndepărta tumora din NSCLC 

în stadiu timpuriu; chimioterapia acţionează prin intervenția asupra modului în care cresc şi 

se multiplică celulele canceroase; terapiile ţintite şi terapiile antiangiogenice sunt 

medicamente care au acţiune de blocare a căilor specifice de transmitere a semnalelor din 

celulele afectate de cancer care favorizează dezvoltarea acestora; imunoterapiile sunt 

tratamente care blochează căile cu acţiune de inhibare şi care restricţionează răspunsul imun 

al organismului împotriva cancerului; radioterapia este modalitatea de tratament care 

utilizează radiaţii ionizante, cu efect vătămător la nivelul ADNului celulelor canceroase, care 

provoacă moartea acestora.  

 Astăzi, pentru aproape toți pacienții cu cancer pulmonar non-microcelular (NSCLC, 

care reprezintă aproximativ 85% din toate cazurile de cancer pulmonar) există cel puțin o 

opțiune terapeutică autorizată la nivel internațional, diferită de chimioterapie. 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-03154-y
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Cancer has a multifactorial etiology, a complex evolution that is often persistent and 

unpredictable, and that is why treatment must be multi-modal. In the light of current 

oncological knowledge, there are very few cases of cancer that require a single therapeutic 

modality. The combination of these methods must be done according to a strategy that is 

established for each case by a group of specialists that must not lack the oncologist surgeon, 

chemotherapist, radiotherapist and pathologist. The strategy will take into account the 

physical and biological condition of the patients, and on the other hand the anatomical extent 

of the disease and its degree of aggression. It is known that the final result depends on the 

precocity of the diagnosis and the first therapeutic sequence chosen by the mentioned 

working group. 

Small cell lung cancer, also known as nonsmall-cell long cancer, is a type of lung 

cancer that differs from small cell lung cancer, known as SCLC because of its appearance. 

which the cells in the tumor have when examined under a microscope. Their diagnosis is 

established in the same way, but the treatment may be different. The main types of treatment 

in small cell lung cancer are: surgery may be performed to remove the tumor from the 

NSCLC early; chemotherapy works by acting on how cancer cells grow and multiply; 

targeted therapies and antiangiogenic therapies are drugs that act to block specific signaling 

pathways in cancer cells that promote their development; immunotherapies are treatments 

that block the inhibitory pathways and restrict the body's immune response to cancer; 

radiation therapy is a method of treatment that uses ionizing radiation, which has a damaging 

effect on the DNA of cancer cells, which causes them to die. 

 Today, for almost all patients with non-microcellular lung cancer (NSCLC, which 

accounts for approximately 85% of all lung cancer cases), there is at least one internationally 

approved therapeutic option other than chemotherapy. 

 

 

ACŢIUNEA ANTIMICROBIANĂ A EXTRACTULUI DIN ROSMARINUS 

OFFICINALIS 

 

 Ionce Georgeta 

Toma Mădălina Georgiana 

Școala Postliceală Tehnică ,,Henri Coandă” Baia Mare 

 

     În lucrarea de faţă s-a încercat studierea activităţii antimicrobiene a uleiurilor 

esnţiale provenite de la specia Rosmarinus officinalis, aparţinătoare familiei Lamiaceae.  

Rosmarinul este o plantă perenă care este folosită ca un agent de savoare şi cunoscută 

în medicină pentru proprietăţile antimutagenice, antibacteriene şi pentru activitatea 

antioxidantă. Frunzele de rosmarin, cunoscute în farmacie sub numele de Folia Rosmarini 

vel Anthos, au proprietăţi stimulante, tonice, diuretice şi vermifuge.  

Ceaiul de rosmarin acţionează favorabil în bolile de stomac şi intestine, iar băile de 

frunze şi flori sunt folositoare în toate stările de debilitate la copii.  

Din frunzele şi florile proaspete macerate în alcool şi distilate se obţine un spirt 

aromatic folosit ca vindecător de răni. Frunzele mai sânt folosite şi drept condiment.  
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Uleiul de rosmarin, cu miros aromatic plăcut, se întrebuinţează în industria 

parfumurilor, iar împreună cu camforul, amoniacul şi uleiul de cimbrişor de câmp intră în 

compoziţia balsamului Opodeldok, atât de întrebuinţat în tratamentul reumatismului. Uleiul 

de rosmarin mai este şi un excelent paraziticid, folosit şi pentru îndepărtarea moliilor. Uleiul 

esenţial a fost izolat prin hidrodistilare. După extragere uleiul esenţial a fost adăugat 

mediului de cultură pentru a putea observa dezvoltarea bacteriilor şi mucegaiurilor. S-au 

adăugat cantităţi diferite pentru a vedea dacă microorganismele sunt influenţate si de 

cantitatea de ulei. S-a observat faptul că microorganismele sunt inhibate de mărirea cantităţii 

de extract.  

Pornind de la datele din literatura de specialitate si de la observatiile empirice asupra 

efectelor antiseptice ale multor uleiuri eterice si ale uleiurilor extrase din specii ale familiei 

Lamiaceae, in special, studiul si-a propus testarea calitativa a efectului extractului de 

Rosmarinus officinalis asupra coloniilor bacteriene si fungice. S-a realizat testarea 

extractului asupra unor specii de bacterii si de mucegaiuri saprofite, din sol, ape, aeroflora, 

susceptibile pentru alterarea si mucegairea unor alimente.  

 

In this paper, an attempt was made to study the antimicrobial activity of essential oils 

from the species Rosmarinus officinalis, belonging to the Lamiaceae family.  

Rosemary is a perennial plant that is used as a flavoring agent and is known in 

medicine for its antimutagenic, antibacterial and antioxidant properties. Rosemary leaves, 

known in pharmacy as Rosmarini vel Anthos Folia, have stimulating, tonic, diuretic and 

deworming properties.  

Rosemary tea works well in stomach and intestinal diseases, and leaf and flower 

baths are useful in all conditions of weakness in children.  

Aromatic alcohol used as a wound healer is obtained from fresh leaves soaked in 

alcohol and distilled. The leaves are also used as a spice.  

Rosemary oil, with a pleasant aromatic scent, is used in the perfume industry, and 

together with camphor, ammonia and thyme oil are part of the Opodeldok balm, so used in 

the treatment of rheumatism. Rosemary oil is also an excellent parasiticide, also used to 

remove moths. The essential oil was isolated by hydrodistillation. After extraction, the 

essential oil was added to the culture medium to observe the growth of bacteria and mold. 

Different amounts were added to see if the microorganisms are affected by the amount of 

oil. It was observed that the microorganisms are inhibited by increasing the amount of 

extract. 

Based on data from the literature and empirical observations on the antiseptic effects 

of many essential oils and oils extracted from species of the Lamiaceae family, in particular, 

the study aimed to qualitatively test the effect of Rosmarinus officinalis extract on bacterial 

colonies and fungal. The extract was tested on some species of bacteria and saprophytic 

molds, from soil, water, aeroflora, susceptible to alteration and molding of some foods. 
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CONSIDERAȚII NUTRITIVE PRIVIND ÎNTOCMIREA MENIULUI ÎN 

GRĂDINIȚELE CU PROGRAM PRELUNGIT 

 

Mădăras Ioana 

Școala Postliceală Tehnică ,,Henri Coandă” Baia Mare 

 

 „Dacă reușim să găsim pentru fiecare om echilibrul între alimentație și exercițiile 

fizice, astfel încât să nu fie nici mai mult nici mai puțin, am reușit să descoperim mijlocul de 

întreținere al sănătății”, spunea Hipocrate acum 2500 de ani și stabilind rolul deosebit pe 

care alimentația îl are în prevenirea și tratamentul bolilor. La începutul secolului al XIX-lea 

și al XX-lea, prin progresele mari ale chimiei, apar clasificări alimentare, noțiuni despre 

compoziția alimentelor în proteine, glucide, lipide, săruri minerale, vitamine și apă.  

Principiile de bază care stau la temelia unei alimentații sănătoase sunt: consumul 

alimentelor din toate grupele și subgrupele alimentare, asigurând diversitatea alimentației, 

asigurarea proporționalității între aceste grupe, consumul moderat de produse cu aport 

crescut de grăsimi sau zahăr, obiceiurile alimentare formate în copilărie sunt păstrate și la 

maturitate, alimentația să fie de bună calitate, bogată în nutrienți, suficientă dar nu excesivă 

în calorii.Pentru alcătuirea unui meniu corect este necesară asocierea diverselor alimente 

astfel încât să se realizeze un echilibru perfect al factorilor nutritivi, alimentele completându-

se reciproc.  Nevoile energetice ale copilului preșcolar (4-6 ani) sunt de 1600 cal/ zi, adică 

raportat la kg/ corp, aproximativ 60-70 cal/kg/zi. Aportul alimentar este adecvat dacă asigură 

o creștere staturală și ponderală evidențiată prin compararea parametrilor creșterii cu curbele 

standard. În practica stabilirii unei alimentații sănătoase am utilizat două instrumente: 

farfuria alimentației sănătoase și piramida alimentației sănătoase. Aceste două instrumente 

reprezintă ghiduri vizuale simple pentru repartiția cantităților. La întocmirea meniului în 

grădiniță, asistentul medical trebuie să țină cont și de principalele patologii pe care le pot 

avea unii preșcolari: alergii alimentare, obezitate, diabet zaharat, tulburări alimentare, alte 

boli metabolice, respectând în spiritul și litera legii Ordinul comun ME/MS nr. 438/4629/ 

2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor și elevilor din unitățile de 

învățământ pentru menținerea stării de sănătate și pentru promovarea unui stil de viață 

sănătos. 

 

"If we can find a balance between food and exercise for each person, so that it is 

neither more nor less, we have managed to discover the means of maintaining health," said 

Hippocrates 2500 years ago and so he established the special role that food has in the 

prevention and treatment of diseases. At the beginning of the 19th and 20th centuries, 

through the great advances of chemistry, food classifications appeared, notions about the 

composition of foods in proteins, carbohydrates, lipids, mineral salts, vitamins and water.  

 The basic principles that underlie a healthy diet are: eating food from all food groups 

and subgroups, ensuring food diversity, ensuring proportionality between these groups, 

moderate consumption of high fat or sugar products, eating habits formed in childhood are 

preserved at maturity, the food should be of good quality, rich in nutrients, sufficient but not 

excessive in calories. In order to compose a correct menu, it is necessary to combine various 

types of food in order to achieve a perfect balance of nutritional factors, the foods 
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complementing each other. The needs of energy in the preschool child (4-6 years) are 1600 

cal / day, which is approximately 60-70 cal / kg / day. The food intake is adequate if it 

ensures a stature and weight increase highlighted by comparing the growth parameters with 

the standard curves. In the practice of establishing a healthy diet, we used two important 

tools: the healthy eating plate and the healthy eating pyramid. These tools are simple visual 

guidelines for allocating food quantities. When preparing the menu in kindergarten, the nurse 

must take into account the main pathologies that some preschoolers may have: food allergies, 

obesity, diabetes, eating disorders, other metabolic diseases, respecting in the spirit and letter 

of the law Common Order ME / MS no. 438/4629/2021 on ensuring the medical assistance 

of preschoolers and students in the educational institutions in order to maintain their health 

and to promote a healthy lifestyle. 

 

 

ÎNGRIJIRI OFERITE PACIENȚILOR INFECTAȚI CU SARS-COV-2 CU 

COMPLICAȚII CARDIOLOGICE 

 

 Mădăras Ioana 

Țînțaș Florica 

Școala Postliceală Tehnică ,,Henri Coandă” Baia Mare 

 

Diagnosticul de COVID-19 reprezintă o dificultate adăugată pacienților cu boli 

cardiovasculare preexistente. Aceștia pot prezenta inițial simptome cardiovasculare 

(palpitații, durere în piept) în loc de simptomele specifice COVID-19.Pacienţii cu afecțiuni 

cardiovasculare, dar care prezintă simptome de COVID-19 necesită o evaluare atentă a 

istoricului medical, examinarea clinică și a parametrilor vitali, precumși investigații 

paraclinice numeroase. 

Tratamentul cuprinde în primul rând asigurarea parametrilor vitali, prin reechilibrare 

hidro-electrolitică, acido-bazică, oxigenoterapie, tratament anticoagulant în scop preventiv, 

tratamentul specific fiecărei patologii cardiovasculare diagnosticate. Este foarte 

importantă recunoașterea manifestărilor bolilor cardiovasculare, precum și potențialul de 

agravare a acestora în contextul infecției cu virusul SARS-CoV-2. De asemenea, este 

importantă protecția pacienților la risc sau cu patologii cardiovasculare, deoarece evoluția 

acestora în cazul infectării cu virusul SARS-CoV-2 este frecvent nefavorabilă. În acest 

context, rolul asistentului medical este, în primul rând, de a acorda o atenție sporită îngrijrii 

pacienților infectați, de a cunoaște procedurile de îngrijire acordate acestor pacienți și 

bineînțeles respectarea cu strictețe a condițiilor impuse (respectarea circuitelor funcționale 

stabilite, regulilor de igienă și utilizarea corespunzătoare a echipamentului de protecție). 

 Persoanele cu boli cronice au reprezentat și o prioritate în campania de vaccinare 

împotriva COVID-19, iar pacienții cu boli cardiovasculare nu au fost o excepție. Prezența 

bolilor cardiovasculare la pacienții infectați cu virusul SARS-CoV2 a constituit un important 

factor de prognostic negativ. În plus, pacienții cu boli cardiovasculare, având și alte 

comorbidități, cum ar fi obezitatea sau diabetul zaharat, cu puternic impact negativ în 

contextul infecției COVID-19 au un efect nefavorabil asupra sistemului imunitar, ducând la 

o stare de imunodepresie relativă. Tocmai de aceea, pacienților cu boli cardiovasculare le-a 
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fost recomandată vaccinarea, fără rezerve, singurele contraindicații fiind cele legate de 

reacțiile alergice severe apărute la o doză anterioară de vaccin sau la anumiți excipienți și în 

cazul celor cu probleme de coagulare, dacă valorile INR-ului nu erau în limitele fiziologice. 

 

The diagnosis of COVID-19 is an added difficulty for patients with pre-existing 

cardiovascular disease. They may initially have cardiovascular symptoms (palpitations, 

chest pain) instead of specific COVID-19 symptoms. Patients with cardiovascular disease 

but with symptoms of COVID-19 require careful assessment of his/her medical history, 

clinical examination and observation of vital signs, and numerous paraclinical 

investigations. 

First of all, the treatment includes the enshuring of vital parameters, through hydro-

electrolytic rebalancing, acid-base rebalancing, oxygen therapy, anticoagulant treatment for 

preventive purposes, the specific treatment of each diagnosed cardiovascular pathology. It 

is very important to recognize the manifestations of cardiovascular diseases, as well as their 

potential for aggravation in the context of SARS-CoV-2 virus infection. It is also important 

to protect patients at risk or with cardiovascular disease, as their progression to SARS-CoV-

2 virus infection is often unfavorable. In this context, the role of the nurse is to pay close 

attention to the care of infected patients, to know the care procedures provided to these 

patients and of course the strict observance of the imposed conditions (observance of 

established functional circuits, hygiene rules and proper use of protective equipment). 

People with chronic cardiac diseases were also a priority in the vaccination campaign 

against COVID-19. The presence of cardiovascular pathology in patients infected with the 

SARS-CoV2 virus was an important negative prognostic factor. In addition, patients with 

cardiovascular disease and other comorbidities, such as obesity or diabetes, with a strong 

negative impact in the context of COVID-19 infection have an adverse effect on their 

immune system, leading to a state of relative immunosuppression. That is why patients with 

cardiovascular disease have been recommended to be vaccinated without reservations, the 

only contraindications being those related to severe allergic reactions to a previous dose of 

vaccine or to certain excipients and in those with coagulation problems, if INR values were 

not within physiological limits. 

 

 

EPIDEMIA DE COVID- 19. CONSIDERAȚII 

 

Filip Dănuț-Viorel 

Mădăras Ioana 

Școala Postliceală Tehnică “Henri Coandă” Baia Mare 

 

   COVID-19 este boala cauzată de virusul numit coronavirusul sindromului respirator 

acut sever 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 este o nouă tulpină de coronavirus, care nu a fost 

depistată la oameni înainte de decembrie 2019. SARS-CoV-2 se transmite ca și celelalte 

virusuri care produc infecții respiratorii: pe cale respiratorie, prin picăturile de secreție 

produse când persoana infectată strănută sau tușește, prin contactul apropiat cu persoana 

infectată prin atingere sau strângere de mâini, și prin atingerea suprafețelor contaminate, 
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după care mâinile neigienizate sunt duse la gură, nas sau ochi. Virusul ajunge în partea din 

spate a pasajelor nazale, în sinusuri și gât și se atașează de celulele mucoaselor, se multiplică 

și ajunge la nivelul plămânilor unde se acumulează fluide și mucus care îngreunează 

transferul oxigenului către sânge.  

Principalele simptome ale COVID-19 sunt: febră, tuse uscată, slăbiciune sau 

oboseală generală, modificarea sau pierderea gustului sau a mirosului, nas congestionat, 

dureri în gât, cefalee, dureri musculare, diaree. Cea mai gravă complicație a COVID-19 este 

pneumonia. Unele dintre simptomele mai puțin frecvente pe care le cunoaștem sunt: durerea 

în piept, care apare în urma inflamării pleurei, durerile mușchilor pieptului cauzate de tuse, 

dureri ale principalelor articulații. În afara problemelor cardiace, precum aritmia sau 

cardiomiopatia,  boala poate cauza cheaguri de sânge care pot duce la un infarct sau la 

embolism pulmonar. Radiografiile și CT-urile realizate chiar și pe persoanele asimptomatice 

arată afectarea plămânilor incluzând așa numitele „ground-glass opacities”, un simptom tipic 

leziunilor pulmonare în cazul infecției cu COVID-19. 

Păstrarea distanței fizice față de alte persoane, buna ventilare a spațiilor interioare și 

purtarea măștii de protecție contribuie la stoparea transmiterii virusului. Spălarea frecventă 

a mâinilor cu apă și săpun sau folosirea unor soluții pe bază de alcool contribuie la prevenirea 

transmiterii virusului. Cea mai eficientă metodă de prevenire a infectării cu COVID-19 

este vaccinarea, alături de măsuri precum purtatul măștilor de protecție și distanțarea fizică. 

Cele mai frecvente reacții adverse raportate au fost: durerea la locul injectării, dureri de cap, 

oboseală, dureri musculare și articulare, eritem și tumefiere la nivelul locului injecției, 

frisoane, greață. Raportul risc-beneficiu pentru vaccinurile împotriva COVID-19 dezvoltate 

de către toate companiile farmaceutice rămâne nemodificat beneficiile vaccinării împotriva 

COVID-19 depășesc riscurile efectelor adverse. Apariția unor afecțiuni care asociază 

tromboză și trombocitopenie a fost întâlnită extrem de rar în cazul pacienților vaccinați, fiind 

raportate cazuri reduse în comparație cu milioanele de administrări. 

Medicii și personalul medical au fost eroii planetei. Pe lângă riscurile majore la care 

au fost expuși, punându-și zilnic viețile în pericol în lupta cu noul coronavirus, aceștia au 

avut de înfruntat și consecințele psihologice ale acestei situații fără precedent. Frica generală 

pentru propria viață, contactul direct cu suferința cauzată de epidemie, izolarea de familii, 

epuizarea extremă cauzată de volumul mare de muncă, distanțarea socială, stigmatizarea au 

fost factori care i-au afectat psihic și pe cei mai puternici dintre ei. 

 

COVID-19 is a disease caused by the virus called Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 is a new strain of coronavirus that was not detected 

in humans until December of 2019. SARS-CoV-2 is transmitted like any other viruses that 

cause respiratory infections: by respiration, by secretion drops produced when the infected 

person sneezes or coughs, by close contact with the infected person by touching or shaking 

hands, and by touching contaminated surfaces, after which unhygienic hands are taken to the 

mouth, nose or eyes. The virus reaches the back of the nasal passages, sinuses and throat and 

attaches to the cells of the mucous membranes, multiplies and reaches the lungs where fluids 

and mucus accumulate and makes it difficult to transfer oxygen to the blood. 

The main symptoms of COVID-19 are: fever, dry cough, weakness or general 

tiredness, change or loss of taste or smell, congested nose, sore throat, headache, muscle 
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aches, diarrhea. The most serious complication of COVID-19 is pneumonia. Some of the 

less common symptoms are: chest pain, which occurs as a result of inflammation of the 

pleura, pain in the chest muscles caused by coughing, pain in the main joints. In addition to 

heart problems, such as arrhythmia or cardiomyopathy, the disease can cause blood clots 

that can lead to a heart attack or pulmonary embolism. X-rays and CT scans performed even 

on asymptomatic people show lung damage, including so-called "ground-glass opacities", a 

typical symptom of lung damage from COVID-19 infection. 

Maintaining physical distance from others, good ventilation of indoor spaces and 

wearing a face mask help us stop the transmission of the virus. Frequent washing of hands 

with soap and water, or the use of alcohol-based solutions helps to prevent the transmission 

of the virus. The most effective way to prevent COVID-19 infection is vaccination, along 

with measures such as wearing a face mask and physical distance. The most common adverse 

reactions reported were: injection site pain, headache, fatigue, muscle and joint pain, 

erythema and swelling at the injection spot, chills, nausea. The risk-benefit balance for 

COVID-19 vaccines developed by all pharmaceutical companies remains unchanged. The 

benefits of COVID-19 vaccination outweigh the risks of side effects. The occurrence of 

diseases associated with thrombosis and thrombocytopenia has been extremely rare in 

vaccinated patients, with fewer reported cases compared to millions of administrations. 

Doctors and medical staff were the heroes of the planet. In addition to the major risks 

to which they were exposed, putting their lives in danger every day in the fight against the 

new coronavirus, they also had to face the psychological consequences of this unprecedented 

situation. The general fear of one's life, the direct contact with the suffering caused by the 

epidemic, the isolation of families, the extreme exhaustion caused by the high workload, the 

social distancing, the stigmatization were factors that mentally affected even the strongest 

of them. 

 

 

ÎNGRIJIREA PACIENȚILOR CU BOLI CRONICE PROGRESIVE INCURABILE 

LA DOMICILIU ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID 19 

 

 Pop Marinela 

Mădăras Ioana 

Școala Postliceală Tehnică ,,Henri Coandă” Baia Mare 

 

 Bolile cronice progresive sunt afecţiuni relativ frecvente întâlnite în practica 

asistenţei medicale a vârstnicului, cu o pondere importantă, în creştere, în morbiditatea 

geriatrică, pe măsura sporirii duratei medii de viaţă. Acestea reprezintă alterarea globală şi 

ireversibilă a funcţiilor fizice și psihice. Ponderea în creştere a acestor boli grevează 

familiile, serviciile de sănătate, societatea în general. 

 În general, psihoterapia vârstnicilor este relativ orientată către situaţie şi problemă şi 

caută soluţii în interiorul cadrului de personalitate constitituit, nu schimbări de personalitate 

copleşitoare. Totuşi, multe persoane vârstnice răspund remarcabil la schimbări şi tragedii 

personale aparent copleşitoare, cum ar fi pierderea sănătăţii personale sau pierderea 

partenerului marital, revelând tării sociale şi capacităţi adaptative nebănuite, precum în cazul 
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ultimilor doi ani de izolare socială. Îngrijirea bolnavilor cu boli cronice progresive reprezintă 

o sarcină extrem de grea, atât în familie cât şi în instituţiile de specialitate. 

 Familiile care se informează şi sunt informate asupra modului de îngrijire a 

bolnavilor au cele mai puţine probleme. Ambianţa familială are rol decisiv fie în întârzierea, 

fie în prevenirea internării acestor bolnavi în cămine; instituţionalizarea ducând de multe ori 

la agravarea bolii. Se apreciază că rolul familiilor în îngrijirea vârstnicilor cu patologii 

cronice, în condiţiile creşterii numărului acestora, devine fundamental, instituţionalizarea 

asigurând asistenţa doar a unei mici părţi din totalul acestor bolnavi.Cele mai dificile 

probleme cu care se confruntă familia bolnavului cu boală cronică sunt: instabilitatea 

afectivă, insomniile, refuzul hranei, refuzul igienei corporale, incontinenţa urinară, senzaţia 

de pericol iminent, de panică, declanşată de stresuri minore. 

 La ultima Conferință Națională de Îngrijiri de Paliative, s-a discutat și încurajat 

inițiativa de îngrijire a persoanelor cu boli cronice, progresive și incurabile la domiciliu, prin 

respectarea standardelor de calitate, astfel încât calitatea vieții persoanei bolnave să fie 

îmbunătățită, familia să poată să fie de ajutor celui drag și să se bucure de viață împreună. 

 

Chronic progressive diseases are relatively common conditions encountered in the 

practice of health care for the elderly, with an important share, increasing, in geriatric 

morbidity, as the average life expectancy increases. These represent the global and 

irreversible alteration of physical and mental functions. The growing share of these diseases 

is affecting families, health services, society in general. 

 In general, psychotherapy for the elderly is relatively situation- and problem-oriented 

and seeks solutions within the established personality framework, not overwhelming 

personality changes. However, many older people respond remarkably to seemingly 

overwhelming personal changes and tragedies, such as loss of personal health or loss of 

marital partner, revealing social strength and unsuspected adaptive abilities, as in the last 

two years of social isolation. Caring for patients with progressive chronic diseases is an 

extremely difficult task, both in the family and in specialized institutions. Families who are 

informed and are informed about how to care for the sick have the least problems. The family 

environment has a decisive role either in delaying or preventing the hospitalization of these 

patients in homes; institutionalization often leading to aggravation of the disease. It is 

estimated that the role of families in the care of the elderly with chronic pathologies, in the 

conditions of increasing their number, becomes fundamental, the institutionalization 

ensuring the assistance of only a small part of the total of these patients. The most difficult 

problems faced by the family of the chronically ill patient are: emotional instability, 

insomnia, refusal of food, refusal of body hygiene, urinary incontinence, the feeling of 

imminent danger, panic, triggered by minor stresses. 

 At the last National Palliative Care Conference, the initiative to care for people with 

chronic, progressive and incurable diseases at home, by respecting quality standards, was 

discussed and encouraged, so that the quality of life of the sick person is improved, the family 

can be help your loved one and enjoy life together. 
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ASTMUL 

 

Soare Camelia 

                                                                                        Șerban Raluca 

Școala Postliceală “Henri Coandă” Brașov 

 

                  Astmul este o boală pulmonară cronică care are ca rezultat 1,8 milioane de vizite 

de urgență și aproximativ 4.000 de decese în fiecare an. Există mai multe tipuri de astm și, 

deși boala poate fi controlată, nu există încă un tratament, ceea ce înseamnă că pacienții cu 

astm bronșic trebuie să își gestioneze starea zilnic. Mai mult, se estimează că aproximativ 

jumătate dintre bolnavii de astm bronșic nu își au starea sub control, ceea ce face mai 

probabil ca acești pacienți să ajungă într-un departament de urgență ca urmare a unui atac de 

astm.  

               Simptomele astmului includ: respirație dificilă; strângere în piept; tuse și respirație 

șuierătoare. Crizele de astm care par a fi severe sau care nu răspund la medicația normală a 

pacientului necesită asistență medicală imediată. Atacurile mai puțin grave sau o frecvență 

în creștere a atacurilor de astm ar trebui evaluate printr-o vizită la medic. În unele cazuri, 

pacientul poate cere sfatul unui specialist în îngrijirea astmului - cum ar fi un alergolog sau 

un pneumolog. 

              Pacienții cu astm trebuie să meargă la departamentul de urgență dacă au simptome 

severe de astm bronșic, mai ales dacă aceste simptome sunt însoțite de transpirație severă, 

leșin, greață, gâfâit, puls rapid și piele palidă, rece și umedă. Acești pacienți pot experimenta 

un atac de astm bronșic potențial fatal, cunoscut sub numele de „status astmaticus”.  

Tratamentul de urgență al astmului include de obicei oxigen, bronhodilatatoare 

inhalatorii (cum ar fi albuterolul) și corticosteroizi sistemici (cum ar fi prednisonul). 

Tratamentul pe termen lung a astmului bronșic include „controller” a inflamației, cum ar fi 

corticosteroizii inhalatori, și „calmarea” simptomelor, cum ar fi bronhodilatatoarele 

inhalatorii.  

Deoarece cheia prevenirii atacurilor de astm este controlul acestora, este important 

să căutați îngrijire medicală adecvată, să luați medicamente conform instrucțiunilor. 

 

                 Asthma is a chronic lung disease that results in 1.8 million emergency visits and 

about 4,000 deaths each year. There are several types of asthma, and although the disease 

can be controlled, there is not yet a cure, which means that asthma patients must manage 

their condition on a daily basis. Moreover, it is estimated that about half of asthma sufferers 

do not have their condition under control, making it more likely that these patients will end 

up in an emergency department as a result of an asthma attack.  

                The symptoms of asthma include: difficulty breathing; tightness in the chest; 

coughing and wheezing. Asthma attacks that appear to be severe or that do not respond to 

the patient’s normal medication require immediate medical attention. Less serious attacks or 

an increasing frequency of asthma attacks should be evaluated by a visit to one’s doctor. In 

some cases, the patient may seek the advice of an asthma care specialist – such as an allergist 

or pulmonologist. 
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               Asthma patients should go to the emergency department if they have severe asthma 

symptoms, especially if these symptoms are accompanied by severe sweating, faintness, 

nausea, panting, rapid pulse rate, and pale, cold, moist skin. These patients may be 

experiencing a potentially fatal asthma attack, known as “status asthmaticus.”  

Emergency department treatment of asthma typically includes oxygen, inhaled 

bronchodilators (such as albuterol), and systemic corticosteroids (such as prednisone). Long-

term asthma treatment includes inflammation “controllers,” such as inhaled corticosteroids, 

and symptom ”relievers” such as inhaled bronchodilators.  

Since the key to preventing asthma attacks is controlling them, it is important to seek 

out proper medical care, take medication as directed. 

 

 

ADICȚIA ÎN DEPRESIE 

 

                                                                                Constantin Valerica, 

Școala Postliceală ,,Henri Coandă” Constanța 

 

Termenul  depresie este utilizat pentru a desemna o categorie de afecţiuni psihiatrice care 

au în centrul lor o tulburare a stării afective ce duce la apariţia unei trăiri de tristeţe sau de 

pierdere a speranţei, manifeste pentru o perioadă mai mare de timp. 

Depresia poate dura o perioadă lungă de timp şi poate avea o evoluţie ciclică, cu perioade 

de boala urmate de perioade fără semne de boală.  Atât forma medie cât şi forma gravă a 

depresiei poate fi tratată cu eficienţă. 

Ce sunt adicțiile? 

Adicţia reprezintă tulburarea care rezultă în urma ingestiei unei substanţe (ex: alcool, 

droguri, ţigări) sau angajării într-o activitate (ex: jocurile de noroc, shopping, mâncarea) care 

pe moment provoacă plăcere, însă atunci când se utilieaza în mod continuu, devine 

compulsiv şi interferează cu funcţionarea profesională şi socială a individului, afectând chiar 

starea de sănătate. Utilizatorii pot să nu fie conştienţi de faptul că acest comportament se afla 

în afara controlului lor şi creează probleme atât lor, cât şi celor din jur. 

Adicţia apare atunci când corpul se adaptează la prezenţa unui drog, motiv pentru 

care drogul îşi pierde efectul iniţial. Acest fenomen se numeşte „toleranta”, ceea ce duce la 

consumul unei cantităţi crescute din acel drog pentru a obţine acelaşi efect. Atunci când 

corpul este deprivat de această substanţă, se produce sevrajul. Nevoia de a consuma o 

anumită substanţă, sau de a executa un anumit comportament este declanşată de diverşi 

stimuli din mediu.  

Adicţiile nu se limitează doar la consumul de substanţe. Oamenii pot experienta 

adicţii comportamentale - angajarea în activităţi precum jocurile de noroc,shopping-ul, 

mâncatul sau jocurile video, duce la adicţie, deoarece aceste activităţi oferă recompense 

imediate, crescând nivelul de dopamină (neurotransmiţător responsabil cu controlul centrilor 

responsabili cu plăcerea şi recompensă din creier).  
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 The term depression is used to refer to a category of psychiatric disorders that have 

in their center an affective disorder that leads to a feeling of sadness or loss of hope, manifest 

for a longer period of time. 

 Depression can last for a long time and can have a cyclical evolution, with periods 

of illness followed by periods without signs of illness. Both moderate and severe forms of 

depression can be treated effectively. 

What are addictions? 

 Addiction is the disorder that results from ingesting a substance (eg, alcohol, drugs, 

cigarettes) or engaging in an activity (eg, gambling, shopping, eating) that currently causes 

pleasure, but when used continuously. , becomes compulsive and interferes with the 

professional and social functioning of the individual, even affecting the state of health. Users 

may not be aware that this behavior is beyond their control and is causing problems for both 

themselves and others. 

 Addiction occurs when the body adapts to the presence of a drug, which is why the 

drug loses its initial effect. This phenomenon is called "tolerance", which leads to the 

consumption of an increased amount of that drug to achieve the same effect. When the body 

is deprived of this substance, withdrawal occurs. The need to consume a certain substance, 

or to perform a certain behavior is triggered by various environmental stimuli. 

 Addictions are not limited to substance use. People may experience behavioral 

addictions - engaging in activities such as gambling, shopping, eating or video games, leads 

to addiction, as these activities offer immediate rewards, increasing the level of dopamine 

(neurotransmitter responsible for controlling the centers responsible for pleasure and reward 

in brain). 

                                                          

 

INFLUENȚA PROBLEMELOR PSIHICE ASUPRA SĂNĂTĂȚII FIZICE 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                Constantin Valerica 

Boboc Daniela 

                                                                                                                 Panait (Ion) Ionelia 

                                                                                          Ion (Cimpoeru) Cristina Maria 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Constanța 

  

       Sănătatea mintală este esențială pentru starea de bine generală și este la fel de 

importantă ca sănătatea fizică. Sănătatea fizică si cea mintală sunt strâns legate intre ele. 

Sănătatea mintală reprezintă starea noastră de bine emoțională, psihică si socială. 

Când ne simțim bine mintal putem lucra productiv, ne putem bucura de timpul liber și putem 

contribui activ în comunitatea din care facem parte. Pe parcursul vietii,dacă o persoana are 

o problema de sănătate mintală, gândirea, dispoziția și comportamentul acesteia pot fi 

afectate. 

OMS descrie sănătatea mintală ca fiind: ”O stare de bine in care fiecare persoană își 

realizează propriul potențial, poate face față tensiunilor normale ale vieții și este capabilă să 

contribuie la rândul ei la dezvoltarea comunității din care face parte. 
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OMS subliniază că sănătatea mintală este „mai mult decât absența tulburărilor 

mintale sau a dizabilitătii.”.  

Beneficii: 

O sănătate mintală pozitivă permite oamenilor: 

- să își realizeze intregul lor potențial; 

- să fie flexibili si să se poată adapta la situații noi 

- să aibă un sentiment de mulțumire si încredere in sine. 

Factorii care influențează sănătatea mintală: biologici (predispoziție genetică), 

sociali, economici și de mediu, experiențe din copilărie, consumul de alcool și droguri. 

Psihologii susţin că tot ceea ce se întâmplă pe plan mintal şi emoţional are efect pe 

plan fizic. 

Printre cele mai des întâlnite afecţiuni care pot fi date de problemele de natură psihică 

şi psihologică sunt alergiile, dermatitele, hipertensiunea arterială, infecţiile urinare, ulcerul, 

astmul bronşic, sindromul colonului iritabil, ameţeli, dureri de cap sau nevroză cardiac 

Modalități prin care îți poți menține o sănătate mintala pozitivă: 

- apreciază-te 

- fă-ți timp pentru hobby-urile tale 

- ai grijă de corpul tau 

- faci regulat activitate fizică 

- dăruiește  

- conectează-te cu alti oameni 

Să apelezi la ajutorul unui profesionist (psiholog sau medic psihiatru) este o dovadă 

de putere - nu o slăbiciune și este important să reții că tratamentul tulburărilor mintale este 

eficient. 

 

Mental health is essential for general well-being and is just as important as physical 

healtl. Physical and mental health are closely linked. 

Mental health is our emotional, mental and social well-being.When we fell good 

mentally,we can work productively,enjoy free time and actively contribute to the community 

in which we belong.Throw the life if a person has a mental health problem,their 

thinking,mood and behavior can be affected. 

OMS describes mental health as „a state of well-being in which each person realizes 

his or her own potential,can cope with the normal stresses of life and is able to contribute to 

the development of the commuunity to which he or she belongs. 

OMS stresses that mental health is „more than the absence of mental disorders or 

disability”. 

Benefits: 

Mental positive health enable people: 

- to realize their full potential 

- to be flexible and to be able to  adapt to new situations 

- to have a sense of contentment and self-confidence 

Factors that influence mental healt: biological (genetic predispozition), social, 

economic and environmental, childhood experiences, drug and alcohol use. 
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Psychologist claim that everything that happens mentally and emotionally has an 

effect on the psysical level. 

Among the most common conditions that can be caused by mental and psycological 

problems are: allergies, dermatitis, high blood pressure, urinary tract infections, ulcers, 

asthma, irritable bowel syndrome, dizziness, headaches or heart neurosis. 

Ways you can maintain positive mental health: 

- apreciate ypurself 

- make time for yourhobbies, 

- take care of your body 

- do regular psysical activity 

- give away 

- connect with other people 

To seek the help of a professional(psyhologist or psychiatrist) is a proof of strenght 

not a weakness and it is important to remember that the treatment of mental disorders is 

effective. 

 

 

ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ÎN ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI 

HEMODIALIZAT 

                                                                  

                          Hagi-Islai Teodora – Dorina 

Școala Postliceală “Henri Condă” Năvodari 

 

               Scopul acestei lucrări este de a evidenția importanța asistenței medicale de 

specialitate a pacienților hemodializați. 

              Insuficienţa renală cronică este un sindrom cronic progresiv, cu etiologie multiplă, 

caracterizat fiziopatologic prin incapacitatea rinichilor de a-şi asigura normal funcţiile, 

având ca substrat leziuni organice ireversibile, cu evoluţie lentă spre exitus. 

              Dializa este o metodă de eliminare a rediduurilor, toxinelor și excesului de apă din 

sânge și de restabilire a echilibrului hidroelectrolitic.  

➢ Tipuri de dializă: Hemodializă, Dializă peritoneală, Hemofiltrarea 

          Principiul în baza căruia funcționează dializa este următorul: sângele este pompat într-

un circuit exterior oganismului. În timpul pasajului prin acest circuit el este „curățat” de 

produșii de metabolism care trebuie eliminați din organism, ajungând înapoi în corpul 

pacientului, „curat”. 

Bolnavul hemodializat cronic necesită o supraveghere atentă pentru evaluarea corecta a 

tratamentului şi pentru depistarea precoce a eventualelor complicaţii. Adecvarea dializei 

depinde de factorii care ţin de pacient (starea clinică, starea de nutriţie, funcţia renală 

restantă, vârsta, bolile intercurente, calitatea abordului vascular) şi de factorii proprii 

hemodializei (tipul dializorului, durata şi frecvenţa dializelor). 

            Rolul asistentului medical în îngrijirea pacientului  hemodializat: pregătirea 

aparatului pentru dializă, pregătirea echipamentului de dializă, verificarea compoziţiei 

dializantului, destinderea (spălarea) circuitului de dializă, pregătirea pacientului pentru 

dializă (evaluarea pacientului - cântărirea, termometrizarea, măsurarea TA în clino- şi 
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ortostatism, înscrierea datelor obţinute în protocolul de dializă, pregătirea psihică a 

bolnavului, recoltarea de sânge pentru determinarea compuşilor azotaţi, a rezervei alcaline, 

hemogramei şi hematocritului, aşezarea bolnavului într-un pat balanţă, comod, cu capul şi 

toracele uşor ridicate, iar membrele superioare fixate în poziţii accesibile dializării. 

 

           The aim of this work is to highlight the importance of healthcare for hemodialyssis 

patients. 

         Chronic renal failure is a proressive chronic syndrome with multiple etiology, 

characterized pathophysiologically by the inability of the kidneys to ensure the function 

having as substrate irreversible organic lesions with slow evolution. 

      Dialysis is a method of eliminating toxins and excess water from the blood and restoring 

the electrolyte balance. 

➢ Types of dyalisis: hemodialysis, peritoneal dialysis, hemofiltration 

         The working principle of dialisys is that the blood is pumped into a circuit outside the 

body.During the passage through this circuit it is cleansed of metabolic products that must 

be eliminated from the body of the clean patient.The chronic hemodialysis patient requires 

close supervision for the correct evaluation and for the early detection of possible 

complications. 

          The adequacy of dialysis depends on the factors related to the patient (clinical 

condition, nutritional status, delayed renal function, age, intercurrent diseases, quality of 

vascular approach) and hemodialysis factors (type of dialyzer, duration and frequency of 

dialysis). 

          The role of nursing in the care of hemodialysis patient:preparation of the dialysis 

machne, preparation of the dialysis equipment, verification of the dialysate composition, 

relaxion (washing) dialysis circuit,preparation of the patient for dialysis (evaluation of the 

patient-weighing, thermometry, measurement of TA in inclination and orthostatism, 

registration of data obtained in dialyisis protocol, mental preparation of the patient, blood 

collection for the determination of nitrogen compounds, alkaline reserve, hemograms and 

hematocrit, placing the patient in a bed balanced,comfortable with the head and thorax 

slightly raised and the upper limbs fixed in positions accessible to dialysis. 

 

 

ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU OCLUZIE INTESTINALĂ OPERATĂ 

 

Naidin Viorica Natalia   

Dunca Crina 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Gherla 

                                                     

Ocluzia intestinală reprezintă oprirea patologică, persistentă, indiferent din ce cauză 

şi în ce mod, a tranzitului intestinal natural. Efectul imediat este instalarea unor dezechilibre 

locoregionale intestino- peritoneale auto- agravate, care duc în final la instalarea stării de şoc 

hipovolemic cu hemoconcentratie. După natura obstacolului, ocluziile se împart în: ocluzii 

mecanice şi ocluzii funcţionale. 
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Ocluziile mecanice se caracterizează prin existenţa unui obstacol real în tranzitul 

digestiv, el se realizează prin modalităţi diferite: ocluzii prin obstrucţie şi ocluzii prin 

strangulare. 

În ocluzia prin obstrucţie obstacolul determina oprirea tranzitului în stază retrograda de 

lichid şi gaze care duc la dilataţia ansei de deasupra obstacolului.În încercarea  de a învinge 

obstacolul ansa dilatată trece prin două perioade: hiperperistaltica  şi apoi  atonie. Ocluzia 

prin strangulare este mai gravă  deoarece compromite rapid viabilitatea  ansei afectate 

existând riscul necrozei, perforaţiei  şi deci a peritonitei. 

La nivelul ocluziilor dinamice - indiferent de forma patogenica, se produce o 

distensie intestinală, cu întreruperea tranzitului intestinal. Distensia abdominală este puţin 

dureroasă, iar întreruperea tranzitului intestinal este totală. Orice bolnav cu ocluzie 

intestinală sau suspiciune de ocluzie trebuie internat de urgenţă într-un serviciu de chirurgie, 

pentru definirea diagnosticului. 

În ocluzia mecanică,atunci când există fenomene de strangulaţie sau de peritonita, se 

indica intervenţia chirurgicală de maximă urgenţă. Tratamentul chirurgical,  indiferent  de 

cauză ocluziei mecanice, trebuie să fie precedat şi însoţit de tratamentul medical (rehidratare, 

reechilibrare) ori de câte ori sunt prezente tulburările generale mai importante. 

Am ales această temă tocmai din dorinţa de a ştii cât mai multe despre diagnosticarea 

şi tratamentul precoce al acestei urgente chirurgicale şi din dorinţa mea de a vedea pacienţii 

plecând acasă pe propriile picioare. 

 

Intestinal occlusion is the persistent, pathological stop, no matter what cause and in 

what way, of the natural intestinal transit. The immediate effect is the installation of self-

aggravated intestinal-peritoneal locoreconal imbalances, which eventually lead to the onset 

of hypovolemic shock with hemo-concentration. According to the nature of the obstacle, 

occlusions are divided into: Mechanical occlusions and functional occlusions. 

Mechanical occlusions are characterized by the existence of a real obstacle in the 

digestive transit, it is achieved by different ways: Occlusions by obstruction and occlusions 

by strangulation. 

In obstruction occlusion, the obstacle causes the transit to stop in the stasis retrograde 

of liquid and gas leading to the expansion of the opportunity above the obstacle. In an attempt 

to defeat the obstacle, the enlarged chance passes through two periods: Hyperperistaltic and 

then atonia. Strangulation occlusion is more serious because it quickly compromises the 

viability of the affected opportunity, with the risk of necrosis, perforation and therefore 

peritonitis. 

At the level of dynamic occlusions - regardless of the pathogenic form, intestinal 

distention occurs, with interruption of intestinal transit. Abdominal distension is a little 

painful, and the interruption of intestinal transit is total. Any patient with intestinal 

obstruction or suspicion of occlusion should be hospitalized urgently in a surgery service to 

define the diagnosis. 

In mechanical occlusion, when there are phenomena of strangulation or peritonitis, 

it is indicated surgery of maximum urgency. Surgical treatment, regardless of the cause of 

mechanical occlusion, must be preceded and accompanied by medical treatment 

(rehydration, rebalancing) whenever more important general disorders are present. 
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I chose this theme precisely from the desire to know as much as possible about the 

diagnosis and early treatment of this surgical emergency and from my desire to see patients 

go home on their own feet. 

 

 

PARTICULARITĂȚI DE ÎNGRIJIRE A PACIENTULUI CU FRACTURI ALE 

MEMBRELOR SUPERIOARE  

 

Mateș Rodica 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Huedin 

Spitalul Orășenesc Huedin 

 

Aparatul locomotor este constituit din sistemul osos și sistemul muscular, ambele 

asigură susținerea corpului și posibilitatea de deplasare.  

Sistemul osos este totalitatea oaselor din corp, datorită compoziției chimice si 

arhitecturii substanței osoase, oasele au propietatea de a rezista la: presiune, tracțiune, 

torsiune.  

Diagnosticul oricărui tip de fractură se bazează pe trei piloni 

principali: anamneză (necesară pentru depistarea mecanismului de producere al fracturii, 

dar şi comorbidităţile pacientului), examen clinic şi investigaţii imagistice. Primii doi paşi 

sunt primordiali şi vor îndruma medicul spre o ipoteză de diagnostic, iar investigaţiile vor 

ajuta la punerea unui diagnostic de certitudine. Examenul fizic al pacientului cu fractură de 

omoplat va decela la inspecţie tumefacţie, echimoze, iar la palpare netransmisibilitatea 

mişcărilor, întreruperea continuităţii osoase şi crepitaţiile osoase.  

Se efectuează radiografii în două incidenţe la un unghi de 90o una faţă de alta (faţă 

şi profil). Uneori sunt necesare şi incidenţe oblice sau clişee comparative. Radiografia 

trebuie să cuprindă cele două articulaţii vecine cu focarul de fractură. Uneori, când există 

suspiciunea clinică de fractură dar care nu se evidenţiază pe radiografia efectuată în urgenţă, 

se practică o imobilizare provizorie, examenul radiografic repetându-se după 10 – 14 zile 

(fracturile scafoidului, calcaneului), în computer tomograf pentru fracturile intra-articulare, 

cu deplasări sau atunci când se consideră necesară reconstrucţia 3D a omoplatului. 

În unele situaţii este necesar să se efectueze CT (tomografii computerizate), dacă se 

suspicionează leziuni ale părţilor moi se recomandă RMN (rezonanțe magnetice nucleare) şi 

chiar examinarea cu radioizotopi. 

 

The musculoskeletal system consists of the skeletal system and the muscular system, 

both of which provide support for the body and the ability to move. 

The skeletal system is the totality of the bones in the body, due to the chemical 

composition and architecture of the bone substance, the bones have the property to 

withstand: pressure, traction, torsion. 

The diagnosis of any type of fracture is based on three main pillars: anamnesis (necessary to 

detect the mechanism of fracture production, but also the patient's comorbidities), clinical 

examination and imaging investigations. The first two steps are crucial and will guide the 

doctor to a diagnostic hypothesis, and the investigations will help to make a definite 

https://www.petrebogdan.ro/category/fiziokinetoterapeut-petre-bogdan/investigatii/
https://www.petrebogdan.ro/ct-computer-tomograf-ce-este-pregatire-cum-decurge-contraindicatii/
https://www.petrebogdan.ro/rmn-ce-este-pregatire-durata-contraindicatii-efecte-adverse/
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diagnosis. Physical examination of the patient with a shoulder blade fracture will reveal 

swelling, bruising, and on palpation the non-transmissibility of movements, disruption of 

bone continuity, and bone crackling. 

X-rays are performed in two incidences at an angle of 90o to each other (face and 

profile). Sometimes oblique incidences or comparative clichés are also needed. The 

radiograph should cover the two joints adjacent to the fracture site. Sometimes, when there 

is a clinical suspicion of a fracture but which is not highlighted on the radiograph performed 

in an emergency, a temporary immobilization is performed, the radiographic examination 

being repeated after 10-14 days (scaphoid, calcaneus fractures), in computed tomography 

for intra-articular fractures, with travel or when 3D reconstruction of the shoulder blade is 

considered necessary. 

In some cases it is necessary to perform CT (computed tomography), if soft tissue 

lesions are suspected, MRI (nuclear magnetic resonance imaging) and even radioisotope 

examination are recommended. 

 

 

ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ÎN ÎNGRIJIREA PACIENŢILOR CU 

BOALA ALZHEIMER 

 

Zbucea Alina Maria Angela 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Huedin 

 

Boala Alzheimer este una dintre patologiile necruțătoare, care degradează progresiv 

și ireversibil omul, având impact major în independența personală. Pe măsura avansării 

progresive care afectează „centrul de comandă” al organismului, dependența de alte 

persoane devine tot mai necesară. Stadiile incipiente ale patologiei pot fi înșelătoare, 

neacordând o atenție suficientă asupra simptomatologiei care este bazată pe alte motive. Pe 

măsură ce patologia avansează se poate observa o modificare la nivel cognitiv și 

comportamental. Medicina zilelor noastre, se confruntă îndelung pentru găsirea unei metode 

terapeutice, pentru a putea combate această patologie, tratamentul actual fiind unul 

simptomatic. Este o afecţiune degenerativă progresivă, care apare mai ales la persoanele în 

vârstă, producând o deteriorare din ce în ce mai accentuată, a funcţiilor de cunoaştere ale 

creierului, cu pierderea capacităţilor intelectuale ale individului şi a valorii sociale a 

personalităţii sale, asociată cu tulburări de comportament, ceea ce realizează starea 

cunoscută sub numele de demenţă.  Diagnosticul de demenţă se poate stabili când deficitul 

cognitiv-intelectiv, este suficient de sever şi când sunt prezente şi criteriile de diagnostic 

pozitiv. 

       Studiul unei demenţe presupune existenţa unor criterii de definire. Criteriile de 

diagnostic clinic ale demenţei în general se referă la implicarea unor factori etiologici, 

organici; declinul progresiv al memoriei globale şi al capacităţilor cognitiv – intelective; 

perturbarea atenţiei; modificarea afectivităţii; accentuarea unor trasături de personalitate 

premorbidă sau modificarea; personalităţii; evoluţia acestora pe un fond de claritate a 

conştienţei; evoluţia cronică, progresivă, ireversibilă observată pe un interval temporar de 

peste 6 luni ; pierderea autonomiei sociale. 
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Alzheimer's disease is one of the relentless pathologies, which progressively and 

irreversibly degrades man, having a major impact on personal independence. As the body's 

"command center" progresses progressively, dependence on others becomes more and more 

necessary. The early stages of the pathology can be misleading, not paying enough attention 

to the symptoms that are based on other reasons. As the pathology progresses, a change in 

cognitive and behavioral levels can be observed. Today's medicine has long struggled to find 

a therapeutic method to combat this pathology, the current treatment being symptomatic. It 

is a progressive degenerative condition, which occurs especially in the elderly, causing an 

increasing deterioration of the cognitive functions of the brain, with the loss of the 

intellectual capacities of the individual and of the social value of his personality, associated 

with behavioral disorders, which achieves the condition known as dementia. 

The diagnosis of dementia can be established when the cognitive-intellectual deficit 

is severe enough and when the positive diagnostic criteria are present. The study of dementia 

involves the existence of defining criteria. The clinical diagnosis criteria for dementia 

generally refer to: involvement of some etiological, organic factors; the progressive decline 

of global memory and cognitive-intellectual abilities; attention disturbance; change in 

affectivity; accentuation of pre-morbid personality traits or modification; personality; their 

evolution on a background of clarity of consciousness; the chronic, progressive, irreversible 

evolution observed over a temporary interval of over 6 months; loss of social autonomy. 

 

 

PERFUZIA 

 

Pop Paula 

Paul Denisa 

Școala Postliceală ”Henri Coandă”  Oradea 

 

 Perfuzia este introducerea pe cale parenterală, picătură cu picătură a soluţiilor 

medicamentoase pentru reechilibrarea hidroionică şi volemică a organismului. Scopul 

perfuziilor: hidratrea şi mineralizarea organismlui, administrarea medicamentelor; 

depurative – diluând şi favorizând excreţia din organism a produşilor toxici; completarea 

proteinelor sau altor componente sangvine; alimentaţie pe cale parenterală. 

 Materiale necesare: tavă medicală, trusă pentru perfuzat soluţii sterile; soluţiile 

hidratante; garou de cauciuc, tăviţă renală, stativ pentru perfuzie, 1-2 seringi de 5-10 cm cu 

ace pentru injecţii intravenoase sau intramusculare sterile; o pernă tare, muşama, aleză, 1-2 

pense sterile, o pensă hemostatică, casoletă cu câmpuri sterile, casoletă cu comprese sterile, 

substanţe dezinfectante, foarfece şi vată. Pregătirea materialelor: se pregătesc instrumentele 

şi materialele necesare; se scoate ciolofanul steril de pe flacon; se desface aparatul de perfuzii 

şi se închide prestubul; se îndepartează teaca protectoare de pe trocar şi se pătrunde cu el 

prin dopul flaconului, se dechide cu pensa hemostatică imediat sub ac, tubul de aer se 

îndepartează teaca protectoare de pe ac şi se pătrunde cu acesta în flacon prin dopul de 

cauciuc fără a atinge trocarul; se suspendă flaconul pe suport; se fixează tubul de aer la baza 

flaconului cu o bandă de romplast având grijă să depăşească nivelul soluţiei sau a substanţei 

medicamentoase; se îndepartează pensa hemostatică deschizând drumul aerului în flacon; se 
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îndepartează teaca protectoare de pe capătul portac al tubului, se ridică deasupra nivelului 

substanţei medicamentoase din flacon şi se deschide uşor prestubul lăsând să curgă lichidul 

în dispozitivul de prefuzie picurătorul fiind orizontal; se coboară progresiv portacul până 

când tubul se umple cu lichid fiind eliminate complet bulele de aer; se ridică picurătorul în 

poziţie verticală şi se închide prestubul aparatul rămânând atârnat pe stativ; se îndepărtează 

instrumentarul folosit şi se pregăteşte pentru sterilizare, se aruncă acele, seringile şi 

tampoanele în cutiile speciale. 

 

Infusion is the introduction by parenteral, drop by drop of drug solutions for 

hydroionic and volemic rebalancing of the body. Purpose of infusions: Hydration and 

mineralization of the body, administration of drugs; depurative - diluting and favoring the 

excretion from the body of toxic products; replenishment of proteins or other blood 

components; parenteral nutrition. 

Required materials: Medical tray, sterile infusion kit; moisturizing solutions; rubber 

Tourniquet, renal tray, infusion stand, 1-2 5-10 cm syringes with sterile intravenous or 

intramuscular injection needles; one hard pillow, chamomile, bore, 1-2 sterile tweezers, a 

hemostatic clamp, casket with sterile fields, casket with sterile compresses, disinfectants, 

scissors and cotton wool. Preparation of materials: Prepare the necessary tools and materials; 

remove the sterile ciolophan from the phial; unscrew the infusion apparatus and close the 

preface; remove the protective sheath from the trocar and penetrate with it through the 

stopper of the phial, open with the hemostatic clamp just below the needle, remove the 

protective sheath from the needle and penetrate with it into the phial through the rubber 

stopper without touching the trocar; suspend the phial on the holder; attach the air tube to 

the base of the phial with a tape of romplast, taking care to exceed the level of the solution 

or drug substance; remove the hemostatic clamp opening the air path into the phial; remove 

the protective sheath from the carrier end of the tube, rise above the level of the medicinal 

substance in the phial and gently open the preface allowing the liquid to flow into the 

prefusion device, the dropper being horizontal; gradually lower the holder until the tube is 

filled with liquid and the air bubbles are completely removed; lift the dropper upright and 

close the appliance by hanging on the stand; remove the used instrument and prepare for 

sterilization, discard the needles, syringes and tampons in the special boxes. 

 

 

ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA PLĂGILOR 

 

Pop Paula 

Chirai Claudia 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Oradea 

 

 În aria chirugicală procesul de îngrijire al plăgii este complex şi implică efortul 

susţinut al unei întregi echipe, fiecare membru al ei având un rol bine determinat.  

 Asistentele medicale care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu se ocupă direct 

de îngrijirea plăgilor şi în acelaşi timp oferă pacienţilor consiliere pentru ca aceştia să 

înteleagă ce se întâmplă cu ei pe parcursul vindecării.  
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 Pentru a lua decizii (de cele mai multe ori în condiţiile unui mediu stresant), 

asistentele medicale trebuie să deţină informaţii solide, corecte şi actuale legate de practica 

medicală.  Activitatea asistentelor medicale nu trebuie să se desfăşoare sub semnul 

rutinei, ci este obligatoriu să se adapteze continuu realităţii.  

 Completarea cunoştinţelor, alături de dezvoltarea unei gândiri critice, pot influenţa 

marcant evoluţia pacienţilor. Intervenţiile efectuate de asistenta medicală în legătură cu 

îngrijirea plăgilor se bazează pe întelegerea procesului de vindecare a plăgii.  

 Cunoscând evenimentele care se succed la acest nivel, complicaţiile care pot apare, 

asistentele medicale pot oferi instrucţiuni detaliate pacienţilor, instrucţiuni care să sprijine 

recuperarea lor. 

  Varietatea vastă de produse de îngrijire a plăgilor face ca înţelegerea procesului 

normal de vindecare a unei plăgi să fie indispensabilă când se iniţiaza o conduită terapeutică. 

Cadrele medicale trebuie să posede cunoştinţe temeinice cu privire la vindecarea plăgilor 

pentru a influenţa acest proces şi a obţine o cicatrice acceptabilă din punct de vedere estetic, 

care să nu limiteze funcţionarea organismului.  

 Pe întreaga perioadă de îngrijire, asistenta medicală trebuie să acorde atenţie 

următoarelor aspecte: evaluarea, aplicarea procedurilor, asigurarea continuităţii în îngrijire, 

educaţia pacientului, planificarea externării.  

               Aspectele medico-legale pot să se ivească în special când pacientul devine septic 

sau se instalează un handicap. Pentru aceasta întreaga echipă de îngrijire trebuie să urmeze 

şi să respecte standardele de îngrijire stabilite.  

 

In the surgical area, the wound care process is complex and involves the sustained 

effort of an entire team, each of its members having a well-determined role. 

Nurses working in this field are directly concerned with wound care and at the same 

time provide counseling to patients so that they understand what happens to them during the 

healing process . 

In order to make decisions (often in a stressful environment), nurses need to have 

solid, accurate and up-to-date information about medical practice. The work of nurses should 

not be carried out under the sign of routine, but it is mandatory to continuously adapt to 

reality. 

The completion of knowledge, along with the development of critical thinking, can 

significantly influence the evolution of patients. The interventions performed by the nurse 

in connection with wound care are based on understanding the wound healing process . 

Knowing the events that follow at this level, the complications that may arise, nurses 

can provide detailed instructions to patients, instructions that support their recovery. 

The wide variety of wound care products makes understanding the normal healing 

process of a wound indispensable when initiating therapeutic conduct. Health professionals 

must have a thorough knowledge of wound healing to influence this process and achieve an 

esthetically acceptable scar that does not limit the functioning of the body. 

During the entire period of care, the nurse should pay attention to the following 

aspects: Evaluation, application of procedures, ensuring continuity of care, patient 

education, discharge planning. 
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Forensic aspects can occur especially when the patient becomes septic or a disability occurs. 

For this, the entire care team must follow and meet established standards of care. 

 

 

TEHNICI DE NURSING ŞI INVESTIGAŢII 

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI PATOLOGICE PENTRU 

EXAMENE DE LABORATOR 

 

Pop Paula 

Oşvat Loredana 

Școala Postliceală ”Henri Coandă ”Oradea 

 

 Recoltarea produselor biologice poate afecta direct diagnosticul, tratamentul şi 

vindecarea pacientului. Asistentul medical este direct responsabil de recoltarea promptă şi 

corectă a acestor probe. În unele cazuri, chiar dacă nu asistentul medical este cel care 

recoltează, trebuie să verifice proba, să pregătească pacientul, să asiste medicul, să-l ajute la 

efectuarea respectivei recoltări să şi acorde îngrijiri specifice pacientului după recoltare. 

Există anumite teste pentru care pacientul trebuie instruit să şi le poată face singur (glicemia 

pe glucotest). 

 O bună înţelegere şi informare despre testul pe care pacientul trebuie să îl efectueze 

şi scopul acestuia ne va ajuta să pregătim pacientul adecvat. Explicându-i pacientului 

procedura medicală cu claritate vom caştiga încrederea şi cooperarea sa. De exemplu, 

înaintea unei recoltări dificile şi dureroase (cum ar fi puncţia de măduvă osoasă) trebuie să 

informăm pacientul asupra tipului şi gradului de disconfort pe care probabil îl va resimţi. De 

asemenea trebuie informat de durata procedurii, efectele acesteia şi în cât timp vor fi gata 

rezultatele. Ştiind exact la ce să se aştepte, pacientului îi va fi mult mai uşor să coopereze şi 

să suporte manevra în sine. Dacă medicul este cel care face recoltarea, asistentul medical va 

supraveghea pacientul atât pe parcursul acesteia cât si după pentru a putea acorda îngrijirile 

specifice în orice situaţie. 

 Unele teste necesită instrucţiuni detaliate pentru a ne asigura de cooperarea totală a 

pacientului şi de corecta recoltare a probelor, cu atât mai mult cu cât unele necesită anumite 

condiţii de recoltare şi schimbarea regimului de viaţă înaintea recoltării (o dietă specială, un 

mod corect de recoltare de către însuşi pacient, etc). 

 A explica procedura, cum va fi efectuată şi potenţialele riscuri este în primul rând 

responsabilitatea medicului. Asistenta va relua explicaţiile medicului, se va asigura că 

pacientul le-a înţeles bine şi va verifica dacă pacientul a semnat consimţământul. 

 

Harvesting biological products can directly affect the patient’s diagnosis, treatment 

and healing. The nurse is directly responsible for the prompt and correct collection of these 

samples. In some cases, even if it is not the nurse who is collecting, they should check the 

sample, prepare the patient, assist the doctor, help him/her to perform the collection and 

provide specific care to the patient after collection. There are certain tests for which the 

patient should be instructed to do them on their own (glucose on glucose). 
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A good understanding and information about the test that the patient should perform 

and its purpose will help us prepare the appropriate patient. By explaining the medical 

procedure to the patient clearly, we will gain his trust and cooperation. For example, before 

a difficult and painful harvest (such as a bone marrow puncture) we should inform the patient 

about the type and degree of discomfort he or she will likely experience. It should also be 

informed of the duration of the procedure, its effects and how long the results will be ready. 

Knowing exactly what to expect, the patient will find it much easier to cooperate and endure 

the maneuver itself. If the doctor is the one who makes the collection, the nurse will supervise 

the patient both during and after so that they can provide specific care in any situation. 

Some tests require detailed instructions to ensure full patient cooperation and correct 

sample collection, especially as some require certain collection conditions and a change in 

pre-collection life regime (a special diet, a correct way of harvesting by the patient himself, 

etc.). 

Explaining the procedure, how it will be performed and the potential risks is 

primarily the responsibility of the doctor. The nurse will resume the doctor’s explanations, 

make sure the patient understands them well and check if the patient has signed the consent. 

 

 

ESCARE 

 

Pop Paula 

Ursu Neagu Adriana 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Oradea 

 

Escarele apar când se exercită o presiune mare pentru o scurtă perioadă de timp sau 

o presiune mai mică dar pentru timp îndelungat, afectează circulaţia, privând ţesutul de 

oxigen şi nutrienţi. Acest proces distruge pielea şi ţesuturile de dedesubt, netratat, se poate 

complica cu infecţii serioase. Majoritatea ulcerelor de presiune se dezvoltă la nivelul 

proeminenţelor osoase, unde forţa de frecare se combină cu presiunea şi distruge pielea şi 

ţesuturile de dedesubt. Prezenţa presiunii la nivelul proeminenţelor osoase obstruează 

circulaţia sângelui în capilare şi duce la necroză.  

 Zonele obişnuite includ pe cele corespunzătoare osului sacru, coccisului, 

tuberozităţilor ischiale, marelui trohanter. Alte zone comune sunt scapula, cotul, genunchiul, 

călcâiele. 

Tratamentul eficient al ulcerelor de presiune implică îndepărtarea presiunii, restabilirea 

circulaţiei, asigurarea unei diete adecvate si managementul cauzei. Tratamentul şi durata 

depinde de caracteristicile ulcerului. Ideală este profilaxia care include menţinerea unui aport 

nutritiv adecvat, asigurarea mobilităţii, îndepărtarea presiunii şi stimularea circulaţiei. Când 

ulcerul de presiune apare în ciuda măsurilor profilactice, tratamentul implică măsuri care să 

scadă presiunea (schimbarea frecventă a poziţiei, paturi şi saltele speciale, scaune speciale). 

Alte măsuri terapeutice includ reducerea factorilor de risc, tratamentul local, curăţarea rănii, 

debridarea şi pansamentul. Pentru alegerea celui mai eficace tratament, iniţial trebuie evaluat 

ulcerul. Trebuie avut in vedere că rana poate conţine ţesut necrotic şi nu se poate evalua 
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stadiul decât dupa vizualizarea bazei rănii. Asistentele medicale efectuează tratamentul 

conform politicii spitalului. 

 Consideraţii speciale: se va evita folosirea cotului şi a călcâiului deoarece pot apărea 

probleme neurovasculare la mâini şi la picioare, se va evita folosirea blănii artificiale de oaie 

deoarece nu reduce presiunea şi oferă o falsă impresie de securitate, vindecarea ulcerului în 

stadiul 3 şi 4 necesită intervenţie chirurgicală. 

 

Escars occur when high pressure is exerted for a short period of time or lower 

pressure, but for a long time, they affect circulation, depriving the tissue of oxygen and 

nutrients. This process destroys the skin and tissues below, untreated, can complicate with 

serious infections. Most pressure ulcers develop at the bone protrusions, where the friction 

forces combine with pressure and destroy the skin and tissues below. The presence of 

pressure in the bony protrusions obstructs blood circulation in the capillaries and leads to 

necrosis. 

Common areas include those corresponding to the sacred bone, coccyx, ischial 

tuberosities, the great trochanter. Other common areas are the scapula, elbow, knee, heels., 

Effective treatment of pressure ulcers involves removing pressure, restoring 

circulation, ensuring proper diet and managing the cause. Treatment and duration depend on 

the characteristics of the ulcer. Ideal is prophylaxis that includes maintaining adequate 

nutrient intake, ensuring mobility, removing pressure and stimulating circulation. When 

pressure ulcers occur despite prophylactic measures, treatment involves measures to relieve 

pressure (frequent change of position, special beds and mattresses, special chairs). Other 

therapeutic measures include reducing risk factors, local treatment, wound cleaning, 

debridement, and dressing. For the choice of the most effective treatment, the ulcer should 

be evaluated initially. It should be borne in mind that the wound may contain necrotic tissue 

and the stage cannot be evaluated until the base of the wound is viewed. Nurses perform 

treatment according to hospital policy. 

Special considerations: Avoid using elbow and heel as neurovascular problems may 

occur in the hands and feet, avoid using artificial sheep fur because it does not reduce 

pressure and gives a false impression of security, healing ulcers in stages 3 and 4 requires 

surgery. 

 

 

CEFALEEA, UN DISCONFORT COTIDIAN 

                                                                                                                                       

Balint Alina 

                                                    Apintiliese Mirabela 

Scoala Postliceală ”Henri Coandă” Sânnicolau 

 

Cefaleea este una dintre cele mai frecvente plângeri medicale; cei mai mulţi oameni 

o experimentează la un moment dat în viaţa lor. Ea poate afecta pe oricine, indiferent de 

vârstă, rasă şi sex. Cefaleea poate fi un semn de stres sau suferinţa emoţională, sau poate 

rezulta dintr-o tulburare medicală, cum ar fi migrenă sau hipertensiune arterială, anxietatea 
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sau depresia. Persoanele cu dureri de cap cronice, cu migrene de exemplu, pot efectua cu 

greu sarcinile zilnice, şi le poate fi imposibil să meargă la muncă sau la şcoală. 

Există multe tipuri de cefalee şi fiecare are tendinţa de a avea propriul set de 

declanşatori, simptome şi opţiuni de tratament. Diferitele dureri de cap sunt, de asemenea, 

asociate cu locaţii specifice. Unele dintre cele mai frecvente tipuri de dureri de cap - cum ar 

fi cefaleea din hipertensiune - pot afecta întregul cap, în timp ce altele - cum ar fi durerile 

sinusale - afectează de obicei o zonă mai specifică. 

Cefaleele primare sunt boli individuale cauzate direct de hiperactivitate sau de 

probleme cu structurile capului, care sunt sensibile la durere. Acestea includ vasele de sânge, 

muşchii şi nervii capului şi gâtului. Acestea pot, de asemenea, să rezulte din modificări ale 

activităţii chimice din creier. Cefaleea primară principală include migrenă . Unii oameni pot 

purta, de asemenea, gene care le oferă mai multe şanse de a dezvolta astfel de dureri de cap. 

Cefaleele secundare sunt simptome care apar atunci când o altă stare stimulează 

nervii capului sensibili la durere. Cu alte cuvinte, simptomele de cefalee pot fi atribuite unei 

alte cauze. O gamă largă de diferiţi factori pot provoca dureri de cap secundare. Aceştia 

includ:mahmureală indusă de alcool,tumora cerebrală,cheaguri de sânge,hemoragie 

cerebrală,intoxicaţie cu monoxid de carbon, comoţia cerebrală, deshidratare, glaucom, gripă, 

excesul de medicamente antalgice, atacuri de panică, accident vascular cerebral. 

 

Headache is one of the most common medical complaints; most people experience it 

at some point in their lives. It can affect anyone, regardless of age, race and gender. Headache 

can be a sign of stress or emotional distress, or it can be the result of a medical condition, 

such as migraine or high blood pressure, anxiety or depression. People with chronic 

headaches, such as migraines, may have difficulty performing daily tasks, and may find it 

impossible to go to work or school.  

 There are many types of headaches and each one tends to have its own set of triggers, 

symptoms and treatment options. Different headaches are also associated with specific 

locations. Some of the most common types of headaches - such as hypertension headaches - 

can affect the entire head, while others - such as sinus pain - usually affect a more specific 

area. 

 Primary headaches are individual diseases caused directly by hyperactivity or 

problems with the structures of the head, which are sensitive to pain. These include the blood 

vessels, muscles and nerves of the head and neck. They can also result from changes in the 

chemical activity in the brain. The main primary headache includes migraine. Some people 

may also wear genes that give them more chances of developing such a headache. 

 Secondary headaches are symptoms that occur when another condition stimulates 

pain-sensitive head nerves. In other words, the symptoms of a headache can be attributed to 

another cause. A wide range of different factors can cause secondary headaches. These 

include: alcohol-induced hangover, brain tumor, blood clots, cerebral hemorrhage, carbon 

monoxide poisoning, concussion, dehydration, glaucoma, flu, excess painkillers, panic 

attacks, stroke. 
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UN DIAGNOSTIC SEC, RECE, GREU – TBC PULMONAR  

 

Braicu Daniela 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Sibiu 

 

Am privit-o pe pacienta tânără nu cu ochi de asistent, ci de prieten. Nu avea nimic la 

inimă (EKG -normal ), dar avea atât de multe pe inimă. 

Dincolo de patul de spital, a luat loc o tânără care avea în jur de 28 de ani, recent 

căsătorită, de profesie educatoare. Pacienta mea se prezentase pentru palpitații apărute în 

contextul unei stări anxioase marcate, în urma efectuării unei radiografii pulmonare. 

Întrebând-o dacă se știe cu vreo afecțiune, mi-a răspuns, timorată, că este depistată cu TBC. 

Boala actuală a debutat în urmă cu șase luni, cu tuse cronică, chinuitoare și scădere în 

greutate. Anxietatea ei venea din mai multe surse: era marginalizată, îi era teamă de familie, 

de societate, îi era teamă de cele câteva litere care cântăresc atât de greu. Avea toate 

premisele pentru anxietate, iar aceasta, în contextul ei larg, era răspunzătoare și de palpitații, 

printre altele. 

Tratamentul este eficient, dar nu mulți și-l iau, mai ales că unii fac parte din categorii 

defavorizate, cum ar fi oameni fără locuință. Societatea încă îi vede pe acești oameni, 

indiferent dacă fac parte din pături sociale de la cele de jos până la cele de vârf drept niște 

condamnați la moarte sigură, neștiind că speranța de viață a crescut, condiția primordială 

fiind ca, repausul si medicația să se administreze zilnic. Iar în rest, orice activitate devine 

posibilă, orice prietenie poate fi legată și menținută după doua luni de tratament si 

negativarea sputei. 

 

I looked at the young patient not as a nurse, but as a friend. He had nothing in his 

heart (EKG -normal), but he had so much in his heart. 

Beyond the hospital bed, there was a young woman who was about 28 years old, 

recently married, an educator. My patient had presented with palpitations in the context of a 

marked state of anxiety, following a lung x-ray. When I asked her if she knew of any 

condition, she replied timidly that she had been diagnosed with TB. The current disease 

started six months ago, with a chronic, excruciating cough and weight loss. Her anxiety came 

from many sources: she was marginalized, she was afraid of her family, of society, she was 

afraid of the few letters that weigh so hard. She had all the preconditions for anxiety, and 

this, in its broad context, was also responsible for palpitations, among other things. 

The treatment is effective, but not many take it, especially since some are in 

disadvantaged categories, such as homeless people. Society still sees these people, regardless 

of whether they are part of the social strata from the bottom to the top as those condemned 

to certain death, not knowing that life expectancy has increased, the primary condition being 

that rest and medication be administer daily. And otherwise, any activity becomes possible, 

any friendship can be tied and maintained after two months of treatment and sputum 

negation. 
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INFECŢIA CU CLOSTRIDIUM DIFFICILE (ICD)  

ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ÎN PREVENIREA INFECŢIEI 

                                                    

Voicu Maria Mihaela  

                  Şcoala Postliceală ”Henri Coandă” Sibiu 

 

Infecția determinată de Clostridium difficile se manifestă de regulă printr-un sindrom 

diareic; există cazuri în care evoluția este severă, cu dilatarea colonului și afectarea întregului 

organism de către substanțele eliberate de la acest nivel. Infecția poate apărea la pacienții 

din spital și, de obicei, apare la pacienții care au primit recent terapie cu antibiotice. Acest 

lucru se întâmplă deoarece antibioticele schimbă bacteriile normale din intestine permițând 

bacteriei clostridium difficile să se înmulțească și să cauzeze diaree. Asistentul medical are 

un rol foarte important in prevenirea infecţiei şi ingrijirea pacienţilor cu Clostridium difficile. 

Într-un spital, pacienții pot fi expuși la Clostridium difficile prin: contactul direct cu 

personalul  medical care are mâinile contaminate; contactul indirect cu obiectele din mediul 

contaminat (toaletă, balustradele patului, mânerele ușilor, echipamentul medical etc.); 

contactul direct cu un pacient infectat cu C. difficile. 

Limitarea activității personalului medical și de îngrijiri personalul medical urmează 

să întrerupă orice activitate de serviciu în cazul suspecției/confirmării bolilor infecțioase, 

inclusiv în caz de diaree (și/sau vome). Supervizorul urmează să fie informat despre 

activitatea personalului cu semne caracteristice bolilor infecțioase.  

Existența unor multipli factori implicați în patogenia, transmiterea și răspândirea 

acestei infecții intestinale severe crește riscul de apariție a unor epidemii la nivel 

regional/global. Necesită o abordare complexă, fiind obligatorii metode de supraveghere și 

control epidemiologic pentru limitarea răspândirii acestor microbi și scăderea incidenței 

bolii pe care o determină. 

 

Infection caused by Clostridium difficile is usually manifested by a diarrheal 

syndrome; there are cases where the evolution is severe, with dilation of the colon and 

damage to the entire body by substances released from this level. The infection can occur in 

hospital patients and usually occurs in patients who have recently received antibiotic therapy. 

This is because antibiotics change the normal bacteria in the intestines, allowing clostridium 

difficile to multiply and cause diarrhea. The nurse has a very important role in preventing 

infection and caring for patients with Clostridium difficile. 

In a hospital, patients may be exposed to Clostridium difficile by: Direct contact with 

medical personnel who have contaminated hands; indirect contact with objects in the 

contaminated environment (toilet, bed railings, door handles, medical equipment, etc.); 

direct contact with a patient infected with C. difficile. 

Limitation of the activity of medical and care personnel the medical staff will 

discontinue any work in case of suspected/confirmed infectious diseases, including in case 

of diarrhea (and/or vome). The supervisor is to be informed about the work of staff with 

signs characteristic of infectious diseases. 

Multiple factors involved in the pathogenesis, transmission and spread of this severe 

intestinal infection increase the risk of regional/global epidemics. It requires a complex 
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approach, with epidemiological surveillance and control methods mandatory to limit the 

spread of these microbes and decrease the incidence of the disease they cause. 

 

 

INCIDENȚA TUBERCULOZEI ȘI COMPORTAMENTUL FAȚĂ DE 

TUBERCULOSTATICE A TULPINILOR IZOLATE ÎN AREALUL SIBIU 

 

Buga Roxana 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Sibiu 

 

Tuberculoza este dificil de tratat când apare rezistența la medicamente 

antituberculoase și de aceea este nevoie de o detecție mai rapidă și de testare a rezistenței 

Mycobacterium tuberculosis în laboratoare, dar și de aplicarea unor măsuri de control al 

infecței TB în laboratoare și spitale. De asemenea se evită expunerea pacienților, familiilor 

acestora dar și a personalului medical la riscuri crescute de infectare cu TB. Se recoandă 

administrarea tratamentului sub observație directă în ambulatoriu pentru toate cazurile, dar 

și inițierea unor activități de prevenire și educație precum și sprijin social și psihologic pentru 

cei săraci și vulnerabili. 

Cu toate că metodele clasice de microscopie și cultură rămân standard de bază în 

bacteriologia TB, biologia moleculară dar și o mai bună înțelegere a bazelor moleculare ale 

rezistenței antituberculoasă au determinat apariția unor noi metode și intrumente de 

diagnosticare rapidă. Acestea au rolul de a crește sensibilitatea abordării terapeutice dar și 

de scădere a timpului necesar diagnosticului. 

Caractere microscopice 

Bacilii Gram pozitivi (timpul de colorare prelungit) sunt imobili, nesporulați, au 

aproximativ 1-10µm lungime, rectilinii, subțiri, ușor încurbați, acido-rezistenți, neramificați 

în condiții normale de cultivare, aerobi, saprofiți, patogeni sau condiționat patogeni pentru 

om și animale.  

Recoltarea produselor biologice: 

În vederea obținerii unor rezultate cât mai corecte, în timpul recoltării și manipulării 

produselor biologice se evită: contaminarea cu bacterii și fungi a produsului, diseminarea 

germenilor în mediul ambiant și infectarea personalului medical implicat. 

Recipientele pentru recoltarea sputei trebuie să fie transparente, din material plastic 

pentru aprecierea calității și cantității acesteia, cu capac cu filet. 

Instruirea pacientului cu privire la recoltare: clătirea gurii cu apă, efectuarea a două 

inspirații profunde și expirații pentru declanșarea sputei, depunerea sputei în recipient. 

Transportul probelor la laborator se face imediat după recolare, etichetate cu numele 

pacientului și cu formularul standardizat de solicitare . 

 

Tuberculosis is difficult to treat when resistance to anti-tuberculosis drugs occurs and 

therefore requires faster detection and testing of resistance to Mycobacterium tuberculosis 

in laboratories, but also the application of measures to control TB infection in laboratories 

and hospitals. It also avoids the exposure of patients, their families and medical staff to 

increased risks of TB infection. It is recommended to administer treatment under direct 
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outpatient observation for all cases, but also to initiate prevention and education activities as 

well as social and psychological support for the poor and vulnerable. 

Although classical methods of microscopy and culture remain the basic standard in TB 

bacteriology, molecular biology but also a better understanding of the molecular basis of 

antituberculosis resistance have led to the emergence of new methods and tools for rapid 

diagnosis. These have the role of increasing the sensitivity of the therapeutic approach but 

also of decreasing the time necessary for the diagnosis. 

Microscopic characters 

Gram-positive bacilli (prolonged coloring time) are immobile, unporned, about 1-

10µm long, rectilinear, thin, slightly curved, acid-resistant, unbranched under normal 

growing conditions, aerobic, saprophytic, pathogenic or conditionally pathogenic to humans, 

and animals. 

Harvesting organic products: 

In order to obtain the most accurate results, during the harvesting and handling of 

biological products, the following are avoided: contamination with bacteria and fungi of the 

product, the spread of germs in the environment and the infection of the medical staff 

involved. 

Sputum harvesting containers must be transparent, made of plastic to assess its 

quality and quantity, with a screw cap. 

Instruction of the patient on harvesting: rinsing the mouth with water, taking two 

deep breaths and exhaling to trigger the sputum, depositing the sputum in the container. 

Transport of samples to the laboratory is done immediately after collection, labeled with the 

patient's name and the standardized application form. 

 

 

MĂSURAREA TEMPERATURII 

 

Salagean Andreea Cristina 

Mos Nicoleta Cornelia  

Școala Postliceală “Henri Coandă” Satu Mare 

 

Menținerea temperaturii în limite normale este o necesitate a organismului de a 

pastra constant echilibrul dintre termogeneza (producerea căldurii) si termoliza (pierderea 

căldurii). 

Centrii nervoși care reglează temperatura se afla în hipotalamus. 

Scopul măsurării temperaturii 

Temperatura corpului poate fi un indicator major al stării de sănătate a unei persoane. 

O temperatură normală a corpului poate fi un semn potențial pozitiv că pacientul nu se 

confruntă cu un proces de boală și că celulele, țesuturile și organele corpului nu se află în 

suferință metabolică. 

Evaluarea temperaturii corpului unui pacient este o procedură comună pe care asistenții 

medicali o efectuează pentru a monitoriza semnele de infecție, șoc sau răspuns terapeutic la 

medicamente sau proceduri medicale. 

https://paginadenursing.ro/masurarea-temperaturii/
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Factori care influențează temperatura 

Temperatura corpului poate varia în funcție de individ.  Anumite lucruri pot influența 

temperatura corpului unei persoane, cum ar fi: sexul, vârsta și expunerea la mediu: 

• Femeile au, de obicei, o temperatură a corpului mai mare decât bărbații, în special în 

timpul ovulației; 

• Pacienții vârstnici pot avea o temperatură corporală mai scăzută 

• Bebelușii pot avea o temperatură normală mai mare a corpului 

• Expunerea mediului la frig sau căldură poate ridica sau scădea temperatura corpului 

unui pacient. 

• Alți factori comuni care pot influența temperatura corpului includ emoții, stres, 

depresie, tulburări metabolice, cancer (cum ar fi tumorile cerebrale), medicamente și 

proceduri medicale sau chirurgicale. 

• Clisma – în determinarea rectală. 

• Fumatul – eroare +/- 0,2 grade C daca pacientul a fumat, în cazul determinării orale. 

Organismul poate tolera perioade trecătoare de hipertermie sau hipotermie. Totuși, 

expunerea continuă la temperaturi ale corpului extrem de ridicate sau scăzute poate fi 

letală și poate provoca leziuni profunde localizate sistemice și organice. 

Tratamentele medicale obișnuite pentru inversarea hipotermiei includ aplicarea păturilor de 

încălzire sau a unui dispozitiv de încălzire sau infuzie de soluție salină caldă printr-un 

periferic I.V. 

 

Keeping the temperature within normal limits is a necessity for the body to constantly 

maintain the balance between thermogenesis (heat production) and thermolysis (heat loss). 

The temperature-regulating nerve centers are located in the hypothalamus. 

Purpose of temperature measurement 

Body temperature can be a major indicator of a person's health. 

A normal body temperature can be a potentially positive sign that the patient is not 

experiencing a disease process and that the body's cells, tissues and organs are not in 

metabolic distress. 

Assessing a patient's body temperature is a common procedure that nurses perform 

to monitor for signs of infection, shock, or therapeutic response to medications or medical 

procedures. 

Factors influencing temperature 

Body temperature may vary by individual. Some things can affect a person's body 

temperature, such as sex, age, and exposure to the environment: 

• Women usually have a higher body temperature than men, especially during 

ovulation; 

• Elderly patients may have a lower body temperature 

• Babies may have a higher normal body temperature 

• Exposure of the environment to cold or heat can raise or lower a patient's body 

temperature. 

• Other common factors that can affect body temperature include emotions, stress, 

depression, metabolic disorders, cancer (such as brain tumors), medications, and medical or 

surgical procedures. 

https://paginadenursing.ro/clisma-evacuatorie-simpla/
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• Enema - in rectal determination. 

• Smoking - error +/- 0.2 degrees C if the patient smoked, in case of oral 

determination. 

The body may tolerate transient periods of hyperthermia or hypothermia. However, 

continued exposure to extremely high or low body temperatures can be fatal and can cause 

profound localized systemic and organic damage. 

Common medical treatments for reversing hypothermia include applying warm 

blankets or a warm saline heating or infusion device through an I.V. 

 

 

DIABETUL ZAHARAT 

                                                                                

   Nistor Mariana Alina 

                                                                                          Buză Diana 

                                                                  Școala Postliceală „Henri Coandă” 

Timișoara             

 

Diabetul zaharat este o boală de metabolism cu evoluție cronică, determinată genetic 

sau câștigată, caracterizată prin perturbarea metabolismului glucidic, care se datorează 

insuficienței absolute sau relative de insulină din organism. 

Simptomele diabetului zaharat includ: sete; poliurie; polifagie; scădere în greutate; 

oboseală. 

Diabetul Zaharat este de 2 tipuri: de tip 1 și de tip 2. 

În Diabetul zaharat tip I sau insulinodependent, pancreasul nu mai secretă insulină 

sau secretă o cantitate foarte mică, insuficientă pentru a menține glicemia în limitele 

normale, fiind necesară injectarea de insulină. Acest tip de diabet debutează de obicei la 

tineri. 

Tipul 1 de diabet se regasește în 5% până la 10% din cazurile de diabet diagnosticat. 

Factorii autoimuni, genetici și de mediu sunt implicați în mod determinant în apariția acestui 

tip de diabet. 

Diabetul zaharat de tip 2 nu este insulinodependent, majoritatea pacienților cu această 

afecțiune, iși pot desfășura normal activitățile cotidiene atunci când reușesc să țină sub 

control nivelul glicemiei prin exerciții fizice, dietă corespunzătoare și medicația 

hipoglicemiantă. 

Intervențiile asistentului medical pentru pacientul cu diabet zaharat: 

- supravegherea funcțiilor vitale și vegetative, a stării de constiență, supravegherea 

alimentației și respectarea dietei, profilaxia complicațiilor. 

Intervenții proprii (autonome): comunicare, hidratare și alimentare, igienă, 

mobilizare, supravegherea eliminărilor, educație. 

Intervenții delegate: pregătește pacientul pentru investigații și analize, asigură 

controlul și asigurarea dietei, administrează tratamentul; asigură un regim alimentar 

echilibrat; administrează medicația prescrisă de medic, la orele indicate; acordă ingrijiri 

speciale în comă hiperglicemică; monitorizează pulsul, tensiunea arterială, respirația, 

revenirea conștienței; acordă îngrijiri speciale în coma hipoglicemică; administrează la 
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recomandarea medicului, soluție glucozată, hipertonă 10-20%, 250-500 ml/oră, repetat, până 

la revenirea din starea de comă și reluarea alimentației pe cale naturală, sub controlul 

glicemiei. 

 

Diabetes is a chronic, genetically determined or acquired metabolic disease 

characterized by disruption of carbohydrate metabolism, which is due to absolute or relative 

insufficiency of insulin in the body. 

Symptoms of diabetes include: thirst; polyuria; polyphagia; weight loss; fatigue. 

Diabetes is of two types: type 1 and type 2. 

In type I or insulin-dependent diabetes mellitus, the pancreas no longer secretes 

insulin or secretes a very small amount, insufficient to keep blood sugar within normal limits, 

requiring insulin injection. This type of diabetes usually starts in young people. 

Type 1 diabetes is found in 5% to 10% of diagnosed cases of diabetes. Autoimmune, 

genetic and environmental factors are crucial to the development of this type of diabetes. 

Type 2 diabetes is not insulin-dependent, most patients with this condition can carry 

out their daily activities normally when they manage to control their blood sugar level 

through exercise, proper diet and hypoglycemic medication. 

Nurse interventions for the patient with diabetes 

- monitoring of vital and vegetative functions, state of consciousness, monitoring of 

diet and adherence to diet, prophylaxis of complications. 

Own interventions (autonomous): communication, hydration and nutrition, hygiene, 

mobilization, surveillance of eliminations, education. 

Delegated interventions: prepares the patient for investigations and analyzes, ensures 

the control and provision of the diet, administers the treatment; ensures a balanced diet; 

administers the medication prescribed by the doctor, at the indicated hours; provides special 

care in hyperglycemic coma; monitors pulse, blood pressure, respiration, recovery of 

consciousness; provides special care in hypoglycemic coma; administer on the doctor's 

recommendation, glucose solution, hypertonic 10-20%, 250-500 ml / hour, repeatedly, until 

the return from the coma and resume the diet naturally, under the control of glycemia. 

 

 

INFECŢIA CU HPV: CE BOLI CAUZEAZĂ ŞI CUM ÎŢI POŢI PROTEJA 

COPILUL? 

 

Ciurtin Luiza Timeea 

Bālean Maria 

Scoala Postliceala”Henri Coandă” Timişoara 

 

HPV face parte dintr-o familie comună de virusuri care infectează epidermă şi 

mucoasele şi sunt cunoscute peste 200 tipuri de  HPV, acestea afectează organele genitale 

interne şi externe. Uneori, când infecţia persista o perioadă mai lungă de timp, poate fi 

asociată cu apariţia verucilor genitale şi a mai multor tipuri de cancer. 

Pe cine afectează infecţia cu HPV? Atât femeile, cât şi bărbaţii. Bărbaţii sunt vectorii 

de transmitere, dar le pot şi dezvolta 



Bune practici în implementarea competențelor specifice domeniului sănătate şi asistenţă 

pedagogică în practica profesională 

 

142 

 

Cum se transmite infecţia cu HPV? 

◆ Prin contact direct la nivelul pielii sau al mucoaselor afectate 

◆ Prin contact sexual 

Cum se depistează infecţia cu HPV ? prin examen fizic, prin testul papanicolaou, 

prin testul HPV sau testul genotipare HPV  

Depistat la timp poate fi tratat, cu cât este depistat mai târziu cu atât este mai 

complicat şi cu şanse de reuşită reduse. 

Cum poate fi prevenită infecţia cu HPV ? 

◆ Protecţia prin vaccinare atât a fetelor cât şi a băieţilor, fiind cea mai bună metodă de 

a-I proteja împotriva diverselor tipuri de  cancer pe care le-ar putea dezvolta mai 

târziu 

Este recomandat ca vaccinarea să fie făcută, atât la fete, cât şi la băieţi, în perioadade 

preadolescenta, înainte de începerea vieţii sexuale şi de expunerea la HPV, asigurând astfel 

un răspuns imun optim la vaccin. 

Intervalul pentru vaccinarea copilului este între 9-15 ani. Vaccinul oferă imunitate 

maximă la această vârstă şi este cel mai eficient atunci când este administrat până la debutul 

vieţii sexuale. În funcţie de vârsta la care se administrează vaccinul poate să includă 2 sau 3 

doze. 

În România, vaccinarea împotriva infecţiilor cu HPV este inclusă în cadrul Programului 

Naţional de Vaccinare, pentru fetele aflate în grupa de vârsta 11-18. Vaccinarea fiind gratuită 

şi se solicita de către părinţi, repezentanti legali după caz, care vor formula cererea la medicul 

de familie.  

 

HPV is part of a common family of viruses that infect the epidermis and mucous 

membranes, and more than 200 types of HPV are known to affect the internal and external 

genitalia. Sometimes, when the infection persists for a longer period of time, it can be 

associated with the appearance of genital warts and several types of cancer. 

Who is affected by HPV infection? Both women and men. Men are the vectors of 

transmission, but they can also develop them 

How is HPV infection transmitted? 

◆ By direct contact with affected skin or mucous membranes 

◆ Through sexual contact 

How is HPV infection detected? by physical examination, pap smear, HPV test or HPV 

genotyping test 

Detected in time can be treated, the later it is detected, the more complicated it is and 

the lower the chances of success. 

How can HPV infection be prevented? 

◆ Vaccine protection for both girls and boys is the best way to protect them against 

the various types of cancer they may develop later 

It is recommended that vaccination be given to both girls and boys in the preadolescent 

period, before sexual intercourse and exposure to HPV, thus ensuring an optimal immune 

response to the vaccine. 
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The interval for vaccinating the child is between 9-15 years. The vaccine offers 

maximum immunity at this age and is most effective when given until the beginning of 

sexual life. Depending on the age at which the vaccine is given, it may include 2 or 3 doses. 

In Romania, vaccination against HPV infections is included in the National 

Vaccination Program, for girls in the 11-18 age group. Vaccination is free and is requested 

by parents, legal representatives as appropriate, who will make the request to the family 

doctor. 

 

 

ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA PACIENTULUI VÂRSTNIC 

CU FRACTURĂ DE FEMUR 

 

Ficard Otilia 

Matuș Cristina Ana 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Timișoara 

 

Fractura femurului este una din afecţiunile specifice vârstei a treia şi înseamnă mai 

mult decât un os rupt, pentru persoanele în vârstă reprezintă o schimbare majoră a vieţii. 

Această fractură apare mai des la femei, decât la bărbaţi, deoarece sexul feminin este  în 

relaţie directă cu osteoporoza, care fragilizează oasele, favorizând apariţia fracturilor de col 

femural ce pot fi fatale dacă nu sunt tratate la timp. Un astfel de accident duce la imobilizarea 

persoanei, iar starea de sănătate se poate deteriora treptat prin restricţionarea repausului la 

pat. 

Cauza cea mai frecventă este deteriorarea calităţii osului în cadrul procesului normal 

de îmbătrânire. Evoluţia depinde de vârsta şi de afecţiunile anterioare sau determinate în 

urma unui politraumatism dar şi de tipul de fractură, cu sau fără deplasare. Au un prognostic 

diferit şi creează multe decepţii chiar dacă sunt tratate corect. 

Tratamentul este chirurgical prin implantarea unei proteze iar cu cât se face mai 

repede intervenţia chirurgicală cu atât cresc şansele de supravieţuire, iar în prima săptămână 

de la operaţie pacientul face deja primii paşi cu ajutorul unui cadru de mers. 

Rolul asistentei medicale în nursingul acestei afecţiuni este extrem de important, 

începând cu dirijarea bolnavilor care au suferit o fractură spre serviciul de specialitate şi 

continuând cu acordarea îngrijirilor şi suplinirea nevoile fundamentale nesatisfăcute. Nu este 

de neglijat nici componenţa psihică a bolnavului în fracturi care de multe ori este imobilizat 

la pat, devenind irascibil şi unde rolul asistentei medicale este de a-l încuraja şi de a-l 

reintroduce în viaţa socială cât mai rapid. Educaţia sanitară prin mediatizare, prin toate 

mijloacele trebuie să se facă vizavi de fracturile patologice la persoane în vârstă fiind tot de 

anvergura asistentului medical. 

 

Fracture of the femur is one of the diseases specific to the third age and means more 

than a ruptured bone, for the elderly it represents a major change in life. This fracture occurs 

more often in women than in men, because the female sex is in direct relationship with 

osteoporosis, which weakens the bones, favoring the appearance of femoral neck fractures 
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that can be fatal if not treated in time. Such an accident leads to the immobilization of the 

person, and the state of health can gradually deteriorate by restricting bed rest. 

The most common cause is the deterioration of bone quality within the normal aging 

process. The evolution depends on the age and the previous affections or determined by a 

polytrauma, but also on the type of fracture, with or without displacement. They have a 

different prognosis and create many disappointments even if they are treated correctly. 

The treatment is surgical by implanting a prosthesis and the sooner the surgery is 

performed, the better the chances of survival, and in the first week after the operation the 

patient already takes the first steps with the help of a walking frame. 

The role of the nurse in the nursing of this disease is extremely important, starting with the 

direction of the patients who suffered a fracture to the specialized service and continuing 

with the provision of care and the replacement of the unmet fundamental needs. It is not to 

be neglected the mental composition of the patient in fractures that is often bedridden, 

becoming irascible and where the role of the nurse is to encourage him and to reintroduce 

him into social life as quickly as possible. Health education through media coverage, by all 

means, must be done in relation to pathological fractures in elderly people, being also of 

the scale of the nurse 

 

 

IMOBILIZAREA PACIENȚILOR AFLAȚI ÎN STADIUL PALIATIV ÎN 

VEDEREA TRATAMENTULUI RADIOTERAPEUTIC 

 

Perțu Adrian Florin 

 Școala Postliceală ”Henri Coandă” Timișoara 

 

Cancerul este a doua cauză de mortalitate la nivel global, iar povara cancerului este 

în creștere. În anul 2021, 20 de milioane de cetățeni ai lumii au fost diagnosticați cu cancer 

și 10 milioane au murit, dintre aceștia, 2,7 milioane de persoane diagnosticate și 1,3 milioane 

de persoane decedate sunt cetățeni Europeni. 

Prevenție susținută și consecventă: 4 din 10 cazuri de cancer pot fi prevenite prin 

combatere și îmbunătățirea cunoștințelor și a educației în domeniul sănătății. Îmbunătățirea 

depistării precoce a cancerului: diagnosticarea bolii în stadii incipiente prin screening și 

depistarea precoce poate salva vieți. Accesul egal la diagnostic și tratament: îmbunătățirea 

accesului la servicii de diagnostic și tratament de egală calitate și siguranță pentru toți 

cetățenii. 

Îmbunătățirea calității vieții bolnavilor de cancer și a supraviețuitorilor: acces egal la 

îngrijiri post-tratament adecvate, la protecție socială și la servicii financiare. Pacienții aflați 

în stadiul paliativ reprezintă o provocare, deoarece aceștia se află de cele mai multe ori într-

o stare psihică puternic afectată de starea lor fiziologică curentă.Iar pentru a putea relaționa 

optim cu aceștia, este nevoie de multă diplomație, empatie și înțelegere din partea 

tehnicienilor. 

Pe măsură ce celulele devin tot mai anormale, celulele îmbătrânite sau deteriorate 

supraviețuiesc – atunci când trebuie să moară iar celulele noi se formează când nu sunt 

necesare. Aceste celule suplimentare se pot divide și pot forma creșteri numite tumori. Multe 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnqem949r3AhXL-yoKHXdYANYQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Funiv-henricoanda.ro%2Fscoala-postliceala-henri-coanda-timisoara%2F&usg=AOvVaw39ryHOPsD3xRDLQOj4I1Mu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnqem949r3AhXL-yoKHXdYANYQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Funiv-henricoanda.ro%2Fscoala-postliceala-henri-coanda-timisoara%2F&usg=AOvVaw39ryHOPsD3xRDLQOj4I1Mu
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cancere formează tumori solide, care sunt mase de țesut. Cancerul sângelui, cum ar fi 

leucemia nu formează tumori solide. Tumorile canceroase pot fi maligne sau benigne, cele 

maligne se pot răspândi în țesuturi sau invadează țesuturile din jur, celulele se desprind și 

călătoresc în locuri din organism prin sânge,sistem limfatic și pot forma noi tumori 

(metastaze). 

 

Cancer is the second leading cause of death globally, and the burden of cancer is 

rising. In 2021, 20 million people around the world have been diagnosed with cancer and 10 

million have died, of which 2.7 million have been diagnosed and 1.3 million have died as 

European citizens. 

Sustained and consistent prevention: 4 out of 10 cancers can be prevented by 

combating and improving health knowledge and education. Improving early detection of 

cancer: early diagnosis of the disease through screening and early detection can save lives. 

Equal access to diagnosis and treatment: Improving access to diagnostic and treatment 

services of equal quality and safety for all citizens. 

Improving the quality of life of cancer patients and survivors: equal access to 

adequate post-treatment care, social protection and financial services. Patients in the 

palliative stage are a challenge, as they are often in a mental state strongly affected by their 

current physiological condition. the part of the technicians. 

As the cells become more and more abnormal, the old or damaged cells survive - 

when they have to die and new cells form when they are no longer needed. These extra cells 

can divide and form growths called tumors. Many cancers form solid tumors, which are 

masses of tissue. Blood cancers such as leukemia do not form solid tumors. Cancerous 

tumors can be malignant or benign, malignant ones can spread to the tissues or invade the 

surrounding tissues, the cells detach and travel to places in the body through the blood, 

lymphatic system and can form new tumors (metastases). 

 

 

BUNE PRACTICI ÎN SECȚIA A.T.I 

 

Adi Cristina 

Dezsi Ana-Maria 

 Școala Postliceală ”Henri Coandă” Turda  

 

Secția A.T.I. (Anestezie și Terapie Intensivă) este, poate, una dintre cele mai 

sensibile secții dintr-un spital, atât la nivel fizic, dar și psihologic. Aici se asigură condițiile 

necesare intervențiilor chirurgicale și a îngrijirii postoperatorii, dar și supravegherea 

pacienților în stare critică. Sarcinile și calitățile asistentului medical din secția de A.T.I. sunt, 

în primul rând, de a asista medicul în pregătirea pacientului, fie pentru anestezie, fie pentru 

alte proceduri specifice acestei secții. De a verifica aparatele înainte ca pacientul să fie expus 

la ele, precum și să supravegheze pacientul internat la secția de A.T.I, administrându-i 

tratamentul așa cum este prescris de medic. În activitatea sa personalul medical va respecta 

principiile etice enunţate în ,,decalogul lui Masci’’ la începutul secolului XX. 



Bune practici în implementarea competențelor specifice domeniului sănătate şi asistenţă 

pedagogică în practica profesională 

 

146 

 

 Personalul medical implicat în îngrijirea pacienţilor critici acuţi sau cronici va 

identifica permanent zonele în care dezvoltarea profesională ar fi benefică, urmăreşte şi 

reflectă feed-back-ul nivelului său de competenţă asupra pacientului, familiei acestuia dar şi 

asupra celorlalţi membrii ai echipei de îngrijire. În elaborarea planului de îngrijire se vor lua 

în considerare factorii ce se corelează cu siguranţa, eficienţa, costul şi impactul îngrijirilor 

planificate asupra pacientului critic din secţia de terapie intensivă.  

Putem spune că standardele privind practica profesională a personalului medical din 

secţia de terapie intensivă au drept scop stabilirea unor criterii şi condiţii optime necesare 

pentru a obţine calitatea dorită în îndeplinirea obligaţiilor profesionale de furnizare a 

serviciilor de îngrijiri de sănătate, respectând viaţa, demnitatea şi personalitatea umană.  

 

The A.T.I. (Anesthesia and Intensive Care) is perhaps one of the most sensitive wards 

in a hospital, both physically and psychologically. Here, the necessary conditions for surgery 

and postoperative care are provided, as well as the supervision of critically ill patients. Tasks 

and qualities of the nurse in the A.T.I. are, first and foremost, to assist the physician in 

preparing the patient, either for anesthesia or for other procedures specific to this section. To 

check the devices before the patient is exposed to them, as well as to supervise the patient 

admitted to the A.T.I ward, administering the treatment as prescribed by the doctor. In their 

work, the medical staff will respect the ethical principles stated in the "Masci Decalogue" at 

the beginning of the twentieth century. 

 The medical staff involved in the care of acute or chronic critical patients will 

permanently identify the areas where professional development would be beneficial, follow 

and reflect the feedback of their level of competence on the patient, his family but also on 

other members of the care team. In the elaboration of the care plan, the factors that correlate 

with the safety, efficiency, cost and impact of the planned care on the critical patient in the 

intensive care unit will be taken into account. 

We can say that the standards regarding the professional practice of the medical staff 

in the intensive care unit aim at establishing optimal criteria and conditions necessary to 

obtain the desired quality in fulfilling the professional obligations to provide health care 

services, respecting life, dignity and human personality. 

 

 

BALENOFIZIOKINETOTERAPIA ÎN CIFOZĂ 

 

Bartha Cristina 

Bacali Leila 

Școala Postliceală ,,Henri Coandă" Turda 

 

Cifoza este o afectiune a coloanei vertebrale, respectiv este o curbare exagerată 

antero-posterioară a zonei toracale. Această postură afectează regiunea dintre omoplați, 

rotunjind spatele și proiectând gâtul în față. 

Se evidențiază patru tipuri de cifoză, astfel: 

➢ Cifoza congenitală – este cifoza genetică, care apare înainte de naștere, dar prezintă 

simptome abia în adolescență. 
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➢ Cifoza posturală – apare din cauza posturilor incorecte pe care le adoptăm zilnic, 

posturi care încurajează oasele și muschii să se obisnuiasca cu aceasta noua postură greșită. 

➢ Cifoza lui Scheuermann – în acest caz, vertebrele primesc o formă de pană, 

provocând curbura coloanei vertebrale. 

➢ Cifoza secundară – aceasta apare în urma unor afecțiuni: tumori maligne, boli 

endocrine, afecțiuni ale țesutului conjunctiv, infecții. 

O altă clasificare distinge două tipuri de cifoză: 

-Nestructurală (atitudine cifotică/ cifoză posturala) – determinată de un viciu de postură și 

de menținerea perioade lungi de timp a unei poziții inadecvate 

-Structurală – determinată de cauze multiple, precum: 

➢ Traumatisme vertebrale vindecate incorect; 

➢ Osteoporoza 

➢ Carența de vitamina D 

➢ Lipsa activității fizice pe perioade prelungite de timp, în cursul creșterii 

Tratamentul cifozei este reprezentat de exerciții fizice și posturale pentru a elimina 

poziția vicioasă a coloanei. Fizioterapia este una dintre cele mai eficiente metode de 

tratament al cifozei, cu efecte dovedite în ameliorarea durerilor și a contracturilor musculare.  

Fizioterapia se poate realiza  prin intermediul unor tehnologii moderne, cu efecte 

dovedite în ameliorarea a numeroase afecțiuni. Cifoza poate fi corectată sau amelioarată  prin 

intermediul următoarelor metode: curenți electrici; laserterapie; ultrasunete; terapia cu unde 

șoc. 

Terapia manuală, o altă metodă de tratament al cifozei, este indispensabilă în 

recuperarea medicală a unor modificări ale staticii vertebrale, ameliorând restricțiile de 

mișcare și durerea. 

Masajul terapeutic este utilizat în corectarea cifozei atât pentru efectele sale 

sedative, decontracturante, cât și pentru efecte tonizante, de întărire a organismului. 

Masajul completează, astfel, programul de kinetoterapie propus de medicul specialist. 

 

Kyphosis is a condition of the spine, there is an exaggerated anterior-posterior 

curvature of the chest region. This posture affects the region between the shoulder blades, 

rounding the back and projecting the neck forward. 

There are four types of kyphosis available: 

➢ Congenital kyphosis is genetic cyphosis that occurs before birth but is symptomatic 

only in adolescents. 

➢ Postural Kyphosis – occurs because of incorrect postures that we adopt every day, 

postures that encourage bones and muscles to get used to this new bad posture. 

➢ Scheuermann's Kyphosis – in this case, the vertebrae take a cuneiform form, causing 

the curvature of the spine. 

➢ Secondary kyphosis – this happens due to certain diseases: malignancies, endocrine 

diseases, connective tissue disorders, infections. 

A different classification distinguishes between two types of kyphos: 

-Unstructured (kyphotic/postural kyphosis) – determined by posture vice and maintaining 

long periods of inappropriate posture. 

-Structural – determined by multiple causes, such as: 
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➢ Incorrectly healed spinal trauma; 

➢ Osteoporosis 

➢ Vitamin D deficiency 

➢ Lack of physical activity over prolonged periods of time during the growth 

Treatment of kyphosis is physical and postural exercise to eliminate the vicious 

position of the spine. Physiotherapy is one of the most effective methods of treatment of 

kyphosis, with proven effects in relieving pain and muscle contractions. 

Physiotherapy can be carried out using modern technologies, with proven effects to 

relieve numerous diseases. Kyphosis can be corrected or improved by the following 

methods: electric currents; laser therapy; ultrasounds; shock wave therapy. 

Manual therapy, another method of treating kyphosis, is essential in the medical 

recovery of changes in the spine, alleviating movement restrictions and pain. 

Therapeutic massage is used in correcting kyphosis both for its sedative effects, relaxing, as 

well as for toning effects, strengthening the body. The massage thus completes the 

kinetotherapy program proposed by the specialist doctor. 

 

 

SCOLIOZA LA ADOLESCENȚI 

 

Boitoș Andreea-Rebeca 

Dombi Liliana                                                                                             

Școala Postliceală ,,Henri Coandă" Turda 

 

Scolioza este definită ca o curbură laterală a coloanei vertebrale cu rotația 

vertebrelor în jurul axei verticale. Este cea mai frecventă deformare a coloanei vertebrale 

care afectează adolescenții cu vârsta cuprinsă între 10-16 ani. Majoritatea cazurilor de 

scolioză apar în timpul adolescenței și sunt idiopatice. Scolioza apare la aproximativ 2-3% 

dintre copiii cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani. În timp, aspectul coloanei vertebrale se 

poate îmbunătăți, mai ales pe măsură ce copiii cresc. 

Scolioza este suspectată dacă este observată prezența diferitelor asimetrii ale 

corpului în anumite poziții. Diagnosticul este confirmat prin măsurarea curburii laterale a 

coloanei vertebrale pe o radiografie. Scolioza este definită ca o curbă care măsoară cel puțin 

10 grade pe radiografie. 

Tipuri de scolioză: Scolioza toracică: unul dintre cele mai frecvente cazuri în 

scolioza idiopatică, 90% apar pe partea dreaptă; Scolioza toracolombară: de asemenea, 

destul de comun în scolioza idiopatică, 80% apar pe partea dreaptă; Scolioza lombară: mai 

puțin vizibilă la examenul fizic, 70% apar pe partea stângă; Scolioza combinată: curbele 

toracice drepte și lombare stângi au dimensiuni egale. 

Există, în general, trei opțiuni utilizate în tratamentul scoliozei: observația, corsetul 

și corecția chirurgicală. Pentru curbele între 10-25 de grade și în absența progresiei, 

tratamentul recomandat este observația. Corsetul este de obicei indicat pentru pacienții cu 

curbe mai mari de 25 de grade cu probabilitatea agravării. Scopul corsetului este de a 

diminua sau de a preveni progresia scoliozei. În general, purtarea corsetului este destul de 

efectivă în tratamentul scoliozei și este continuată până când creșterea este completă. Un 
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corset bine modelat ar trebui să corecteze deformarea coloanei vertebrale cu 50% atunci când 

este purtat corespunzător. Intervenția chirurgicală este în general recomandată pentru curbele 

mai mari de 40-45 de grade. Scopul intervenției chirurgicale este de a corecta și îmbunătăți 

deformarea coloanei vertebrale și de a reduce riscul de progresie a curbei.  

 

Scoliosis is defined as a lateral curvature of the spine with rotation of the vertebrae 

about the vertical axis. It is the most common spinal deformity affecting adolescents 10-16 

years of age. Most cases of scoliosis occur during adolescence and are idiopathic. Scoliosis 

occurs in approximately 2-3% of children between the ages of 10 and 16. Although the cause 

of idiopathic scoliosis is not known, recent research has focused on genetic, hormonal, and 

environmental factors leading to the development of scoliosis. Over time, the appearance of 

the spine may improve, especially as children grow taller. 

Scoliosis is suspected by noting the presence of various asymmetries of the body in 

certain positions. The diagnosis is confirmed by measuring the lateral curvature of the spine 

on an x-ray. Scoliosis is defined as a curve measuring at least 10 degrees on x-ray. 

Scoliosis tipes: Thoracic Curve: one of the most common patterns in idiopathic 

scoliosis, 90% occur on the right side; Thoracolumbar Curve: also quite common pattern in 

idiopathic scoliosis, 80% occur on the right side; Lumbar Curve: less visible on physical 

examination, 70% occur on the left side; Double Major Curve: right thoracic and left lumbar 

curves are equal in size. 

         There are generally three available options used in the treatment of scoliosis: 

observation, bracing, and surgical correction. For curves between 10-25 degrees and in the 

absence of progression, the recommended treatment is observation. Bracing is usually 

indicated for patients with curves greater than 25 degrees with potential growth remaining. 

The goal of bracing is to diminish or prevent the progression of scoliosis. Bracing is quite 

successful in the management of scoliosis, and should correct the spinal deformity by 50% 

when worn properly. Surgical intervention is generally recommended for curves that are 

greater than 40-45 degrees. The goal of surgical intervention is to correct and improve spinal 

deformity and reduce the risk of curve progression. 

 

 

AVORTUL 

 

Faur Malidia 

Oltean Alexandrina 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Turda 

Spitalul Municipal Turda 

 

Din punct de vedere filozofic, nu există o diferenţă semnificativă, moral vorbind, 

între embrionul de altădată şi adultul de astăzi. Acronimul simplu DDMD (dimensiune, 

dezvoltare, mediu, grad de dependenţă) poate fi utilizat pentru a ilustra faptul că aceste 

diferenţe sunt ne-esenţiale: Dimensiune: Într-adevăr, embrionii sunt mai mici decât nou 

născuţii şi adulţii, dar ce relevanţă are acest lucru? Chiar vrem să spunem că oamenii înalţi 

sunt mai valoroşi decât cei scunzi? Dimensiunea nu este egală cu valoarea. Nivelul de 
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dezvoltare: Este adevărat, embrionii şi fetuşii sunt mai puţin dezvoltaţi decât adulții. 

Conform jurnalului ştiinţific „Nature”, nou născuţii nu colectează amintiri conştiente decât 

de la nouă luni după naştere. În cel mai fericit caz, nou născuţii au o conştiinţă de sine limitată 

începând cu a treia lună după naştere, când conexiunile sinaptice cresc de la 56 de trilioane 

la 1.000 trilioane. Pe scurt, orice teorie plauzibilă care favorizează “alegerea” va trebui să 

nege nou născuţilor dreptul deplin la viaţă. Mediul: Locul unde te afli nu are nicio influenţă 

asupra a ceea ce eşti. Cum poate o călătorie de 20 de centimetri între uter şi exterior în timpul 

naşterii să schimbe deodată natura esenţială a fiinţei nenăscute din non-umană, în umană? 

Dacă o fiinţa nu este deja valoroasă când se află în uter, ea nu poate deveni valoroasă prin 

simpla schimbare a locului unde se află (în afara uterului). Gradul de dependenţă: Dacă 

viabilitatea acordă valoare umană, atunci toţi cei care depind de insulină sau de medicamente 

pentru rinichi nu sunt valoroşi şi îi putem ucide. Gemenii siamezi care au aceeaşi grupă de 

sânge şi sisteme organice, de asemenea, nu au dreptul la viaţă! 

Drepturile naturale, cum ar fi dreptul la viaţă, sunt acele drepturi pe care le avem pur 

şi simplu pentru că suntem oameni. Acestea se bazează pe natura noastră umană şi le avem 

din momentul începerii existenţei noastre. 

 

Philosophically, there is no significant difference, morally speaking, between the 

embryo of yesteryear and the adult of today. The simple acronym DDMD (size, 

development, environment, degree of dependency) can be used to illustrate that these 

differences are non-essential: Size: indeed, embryos are smaller than newborns and adults, 

but what relevance does this have? Do we really want to say that tall people are more 

valuable than short people? Size does not equal value. Developmental level: It is true, 

embryos and fetuses are less developed than adults. According to the scientific journal 

Nature, newborns don't collect conscious memories until nine months after birth. At best, 

newborns have limited self-awareness from the third month after birth, when synaptic 

connections increase from 56 trillion to 1,000 trillion. In short, any plausible theory favoring 

"choice" would have to deny newborns their full right to life. Environment: Where you are 

has no bearing on who you are. How can a 20 centimeter journey between the womb and the 

outside during birth suddenly change the essential nature of the unborn being from non-

human, to human? If a being is not already valuable when it is in the womb, it cannot become 

valuable by simply changing where it is (outside the womb). Degree of dependency: If 

viability grants human value, then everyone who depends on insulin or kidney drugs is not 

valuable and we can kill them. Siamese twins who have the same blood type and organ 

systems also have no right to life! 

Natural rights, such as the right to life, are those rights we have simply because we 

are human. They are based on our human nature and we have them from the moment our 

existence began. 

 

 

 

 

 

 



Bune practici în implementarea competențelor specifice domeniului sănătate şi asistenţă 

pedagogică în practica profesională 

 

151 

 

ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU CIFOZĂ 

 

Stan Diana Ioana 

Oțel Nadia Anca 

Școala Postliceală ,,Henri Coandă" Turda 

 

 Cifoza reprezintă o curbare anteroposterioară a coloanei vertebrale toracale cu 

proiecția gâtului în față și rotunjirea toracelui posterior. 

           Afecțiunea apare ca rezultat al unor probleme de dezvoltare, a unei boli degenerative, 

cum ar fi artrita coloanei vertebrale, osteoporoza cu fractură de compresie a vertebrelor sau 

unui traumatism la nivelul coloanei. 

           Simptomele asociate cifozei depind de gradul de severitate al deformării coloanei 

vertebrale și sunt reprezentate de către: dureri de spate, rigiditatea coloanei vertebrale, 

oboseală musculară, dificultăți de respirație. Poate varia în funcție de severitate. Curbele mai 

mici pot provoca dureri ușoare ale spatelui sau pot fi lipsite de simptome. Curbele severe pot 

provoca deformări semnificative ale coloanei vertebrale și pot avea ca rezultat o cocoașă 

vizibilă pe spatele pacientului. Cele mai comune trei tipuri de cifoze sunt: cifoza congenitală 

- persoana în cauză se naște cu boala. Cu toate acestea, primele simptome pot apărea abia în 

adolescență; cifoza posturală – afectează tinerii care adoptă o postură incorectă; cifoza 

Scheuermann – vertebrele au forma triunghiulară, iar acest lucru determină coloana să aibă 

o pronunțată curbură înainte. 

           În general, tratamentul cifozei depinde de vârstă, istoricul medical, tipul de cifoză, 

severitatea bolii. Acesta are drept obiectiv corectarea posturii, în cazurile ușoare de cifoză, 

ori stoparea agravării bolii sau evitarea complicațiilor, în cazurile rare, care necesită 

intervenția chirurgicală. Ținând cont de acești factori avem la dispoziție tratamentul 

medicamentos, chirurgical, fizioterapeutic, dar și purtarea unui corset corector. 

            Eliminarea durerii, corectarea curburii, reducerea contracturii musculare, creșterea 

forței musculare la nivelul spatelui, toracelui și centurii scapulare, formarea reflexului de 

postură corectă sunt obiective fundamentale ale cifozei. Nediagnosticată la timp sau 

netratată, cifoza duce la accentuarea curburii coloanei și apariția unor probleme de sănătate 

suplimentare. 

 

Kyphosis is an anteroposterior curvature of the thoracic spine with the projection of 

the neck in front and rounding of the posterior thorax. 

           The condition occurs as a result of developmental problems, a degenerative disease, 

such as spinal arthritis, osteoporosis with a compression fracture of the vertebra or a spinal 

trauma. 

           The symptoms associated with kyphosis depend on the severity of the deformity of 

the spine and are represented by: back pain, stiffness of the spine, muscle fatigue, difficulty 

breathing. May vary by severity. Smaller curves may cause mild back pain or may be 

asymptomatic. Severe curves can cause significant deformities of the spine and can result in 

a visible hump on the patient's back. The three most common types of kyphosis are: 

congenital kyphosis - the person is born with the disease. However, the first symptoms may 

appear only in the teenage years; postural kyphosis - affects young people who adopt an 
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incorrect posture; scheuermann's kyphosis - the vertebrae have a triangular shape, and this 

causes the spine to have a pronounced curvature forward. 

           In general, the treatment of kyphosis depends on age, medical history, type of 

kyphosis, severity of the disease. It aims to correct posture, in mild cases of kyphosis, or to 

stop the worsening of the disease or to avoid complications, in rare cases, which require 

surgery. Taking into account these factors, we have at our disposal the medical, surgical, 

physiotherapeutic treatment, but also the wearing of a corrective body brace. 

            Elimination of pain, correction of curvature, reduction of muscle contraction, 

increase of muscle strength in the back, chest and scapular girdle, formation of the correct 

posture reflex are fundamental objectives of kyphosis. Undiagnosed in time or untreated, 

kyphosis leads to worsening of the spine and the appearance of additional health problems. 

 

 

ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE PENTRU PACIENȚII INFECTAȚI CU 

VIRUSUL SARS-COV-2 LA NIVELUL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN CLUJ 

NAPOCA 

 

Ielciu Maria Victoria 

Pelea Mirela 

Școala Postliceală Sanitară ‘‘Sfantul Bartolomeu’’ Cluj Napoca 

 

Lucrarea de față se ocupă de impactul pe care l-a avut virusul Sars-Cov-2 asupra 

pacienților în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca. 

OMS declară acest virus o urgență mondială deoarece se răspândește foarte repede: 

decembrie 2019-Wuhan China, 26 februarie 2020 România și Republica Moldova, etc. 

La nivelul orașului Cluj Napoca au fost implicate mai multe spitale care s-au ocupat 

de asigurarea asistenței medicale pentru tratarea pacienților infectați cu virusul Sars-Cov-2, 

printre care și Spitalul Clinic Județean de Urgență având un grad de internare a pacienților 

după cum urmează: anul 2020 -1052 pacienți, cu vârful pandemic în luna noiembrie.  În anul 

2021 au fost internați 1921 pacienți infectați cu virusul Sars-Cov-2, iar în anul 2022 -961 

pacienți.Pe secțiile de terapie intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca 

au fost internați în perioada 2020-2022 - 395 pacienți. 

La nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca  a fost raportat un număr 

de 481 decese survenite în urma infectării cu virusul Sars-Cov-2 Persoanele decedate în urma 

infecției cu virusul Sars-Cov-2 au avut mai multe comorbidități printre care: afecțiuni 

cardiovasculare, hipertensiune arterială, boli coronariene, insuficiență cardiacă congestivă, 

astm bronșic, boală pulmonară obstructivă cronică, bronșiectazie, tuberculoză, displazie 

bronhopulmonară, fibroză chistică, embolie pulmonară și infecții respiratorii, afecțiuni 

renale cronice, afecțiuni hepatice cronice, demența, paralizia cerebrală,  inclusiv tulburările 

din spectrul schizofreniei, persoane cu sistem imunitar slăbit, cu HIV/SIDA, cancer, 

pacienții cu transplant care iau medicamente imunosupresoare și persoanele cu afecțiuni 

ereditare cum ar fi agammaglobulinemia congenitală, obezitatea, diabetul zaharat.  
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Având în vedere plaja extinsă de comorbidități asociate infecției virale, asistența 

medicală a acestor pacienți a impus multiple provocări în încercarea de a asigura îngrijiri de 

calitate. 

 

This paper deals with the impact that the Sars-Cov-2 virus had on patients at the Cluj 

Napoca County Emergency Clinical Hospital. 

OMS declares this virus a global emergency because it spreads very quickly: 

December 2019-Wuhan, February 26, 2020 Romania and the Republic of Moldova, etc. 

In the city of Cluj Napoca, several hospitals were involved in providing medical care 

for the treatment of patients infected with the Sars-Cov-2 virus, including the Emergency 

County Clinical Hospital with a degree of hospitalization of patients as follows: year 2020 -

1052 patients with pandemic peak in November. In 2021, 1921 patients infected with the 

Sars-Cov-2 virus were hospitalized, and in 2022 -961 patients. 395 patients were 

hospitalized in the intensive care units of the Cluj Napoca County Emergency Clinical 

Hospital between 2020-2022. 

At the level of the Cluj Napoca County Emergency Clinical Hospital, a number of 

481 deaths were reported due to the infection with the Sars-Cov-2 virus: high blood pressure, 

coronary heart disease, congestive heart failure, asthma, chronic obstructive pulmonary 

disease, bronchiectasis, tuberculosis, bronchopulmonary dysplasia, cystic fibrosis, 

pulmonary embolism and respiratory infections, chronic diseases such as chronic kidney 

disease, chronic liver disease, dementia, cerebral palsy, including schizophrenia, people with 

weakened immune systems, HIV/AIDS, cancer, transplant patients taking 

immunosuppressive drugs and people with hereditary conditions such as congenital 

agammaglobulinemia, obesity, diabetes.  

Given the wide range of comorbidities associated with viral infection, the care of these 

patients has posed multiple challenges in trying to provide quality care. 

 

 

ÎNGRIJIREA LA DOMICILIU A PACIENTULUI CU DIZABILITĂȚI FIZICE 

 

Marcu Ema Vera 

Fitiu Adriana 

Gorgan Ana 

Școala Sanitară Postliceală “Christiana” Cluj-Napoca 

 

Un scenariu dureros, dar pe cât se poate de real și des întâlnit este acela în care familia 

se întoarce acasă cu un membru care prezintă dizabilități fizice. Cauzele pot fi multiple: 

accident vascular cerebral, accidente, boli neurologice, etc., iar în egală măsură, dizabilitățile 

pot fi de asemenea foarte diferite: pierderea unei funcții senzoriale, paralizii, amputări, etc.  

Oricât de mult ar evolua paleta de servicii medicale și de recuperare care pot fi 

accesate, apar adesea acele situații în care pacientul și/sau familia nu le vor putea accesa. 

Aici, din nou, sursele de dificultate sunt multiple: lipsa resurselor financiare, lipsa 

posibilității accesării serviciilor, amplasarea locuinței, factori ce țin de persoana pacientului 

(refuzul), etc. Menținerea independenței pacientului este un element crucial atât pentru 
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familia acestuia cât și pentru pacient. Importanța acestui element reiese din impactul pe care 

independența îl are asupra vieții tuturor, din perspectiva holistică, influențând toate cele 14 

nevoi fundamentale ale ființei umane, pe toate componentele principale ale vieții: bio-psiho-

socio-spirituale. Modificarea spațiului de locuit este extrem de importantă și totodată este 

cheia în acest demers. De multe ori familia sau pacientul nu au cunoștințele necesare sau 

resursele financiare pentru a aduce modificări care să contribuie la bunăstarea de ansamblu 

a pacientului și în mod primordial la menținerea independenței. Astfel, regăsim adesea 

pacientul și familia într-o stare de degradare, datorită efortului imens depus în vederea 

satisfacerii nevoilor pacientului. Este de o importanță majoră, ca personalul medical să 

contribuie la educarea aparținătorilor și/sau a pacientului în vederea găsirii acelor mijloace 

complementare și creative de a adapta spațiul de locuit, astfel încât pacientul să poată să își 

satisfacă cât mai multe nevoi de unul singur sau cu minimă asistență. 

În acest sens, lucrarea de față propune colaborarea cu specialiști din diverse domenii 

precum tâmplărie, electric, instalații, etc. astfel încât, chiar și cu resurse limitate, familia și 

pacientul să aibă informațiile necesare pentru a-și putea adapta viața la noile condiții.   

 

          A painful scenario, but as real and common as it is, is when the family returns home 

with a member with a physical disability. The causes can be multiple: stroke, accidents, 

neurological diseases, etc., and equally, disabilities can also be very different: loss of sensory 

function, paralysis, amputations, etc. 

No matter how wide the range of the medical and recovery services that can be 

accessed evolves, there are often those situations in which the patient and/or family will not 

be able to access them. Here, again, the sources of difficulty are multiple: lack of financial 

resources, lack of access to services, location of housing, factors related to the person of the 

patient (refusal), etc. Maintaining the patient's independence is a crucial element for both his 

family and the patient. The importance of this element results from the impact that 

independence has on everyone's life, from a holistic perspective, influencing all the 14 

fundamental needs of the human being, on all the main components of life: bio-psycho-

socio-spiritual. Changing the living space is extremely important and is also the key in this 

endeavor. Often the family or patient does not have the necessary knowledge or financial 

resources to make changes that contribute to the overall well-being of the patient and 

primarily to maintaining independence. Thus, we often find the patient and family in a state 

of degradation, due to the immense effort made to meet the needs of the patient. It is of the 

utmost importance that the medical staff contribute to the education of the relatives and / or 

the patient in order to find those complementary and creative means of adapting the living 

space, so that the patient can satisfy as many needs as possible alone or with minimal 

assistance. 

In this sense, this paper proposes collaboration with specialists in various fields such 

as carpentry, electrical, installations, etc. so that, even with limited resources, the family and 

the patient have the necessary information to be able to adapt their life to the new conditions. 
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ABORDĂRI CREATIVE ÎN COMUNICAREA CU PACIENTUL COPIL 

 

Marcu Ema Vera 

Gorgan Ioana 

Stanciu Nicoleta 

Școala Sanitară Postliceală “Christiana” Cluj-Napoca 

 

O provocare frecvent întâlnită în pediatrie este refuzul pacientului-copil de a coopera 

cu personalul medical. Acest refuz, în cele mai multe cazuri se datorează unui cumul de 

factori ce țin pe de o parte de personalul medical precum: lipsa de timp și un volum crescut 

de muncă, dificultatea de a înțelege toate nevoile de comunicare și nivelul de dezvoltare a 

copilului într-o interacțiune scurtă, necunoașterea limbii materne a copilului, iar pe de altă 

parte factori ce țin de pacient: asocierea interacțiunilor cu durerea, frică, ieșirea din mediul 

de siguranță de acasă, etc. Bineînțeles aceștia sunt doar o parte din factorii care influențează 

colaborarea în actul medical. 

Rezultatul poate fi unul indezirabil de ambele părți: traume pentru pacient și 

oboseală, lucrul în condiții de stres pentru profesionist. Putem vizualiza cu toții scenariul în 

care copilul este imobilizat, plânge, se zbate, iar asistentul medical trebuie să îi administreze 

tratamentul injectabil. Tehnologia poate fi folosită pentru a ameliora această situație și pentru 

a susține actul medical, crescând semnificativ colaborarea și succesul actului medical. O 

aplicație care poate fi intalată ușor pe telefonul/tableta aparținătorului sau chiar al copilului, 

care să prezinte sub formă de joc actul medical sau tehnica ce urmează a fi realizată, 

disponibilă în mai multe limbi este o soluție care urmând principiile comunicării cu 

pacientul-copil și dezvoltând conceptul de recompensă, facilitează interacțiunile pacient-

personal medical. 

Conceptul de „gamification” – (abordare prin joc) care prezintă un personaj, un 

fluturaș, desenat pornind de la microperfuzor ca erou al unei povești, care pornește într-o 

aventură de căutat rubine (picături de sânge) și căruia îi este extrem de sete, aduce copilul în 

situația în care el însuși are un impact asupra deznodământului, devine parte activă a 

procesului și mai mult, poate deveni un erou. Actul medical poate deveni capitol de poveste 

– pacientul copil poate deveni erou! 

 

A common challenge in pediatrics is the child's refusal to cooperate with medical 

staff. 

This refusal, in most cases, is due to a combination of factors related to the medical staff, 

such as: lack of time and increased workload, difficulty in understanding all communication 

needs and the child's level of development in a short interaction, not speaking the child's 

mother tongue, and on the other hand factors related to the patient: the association of the 

interactions with pain, fear, leaving the safe environment from home, etc. Of course, these 

are just some of the factors that influence the collaboration in the medical act. 

The result can be undesirable on both sides: trauma for the patient and fatigue, 

working under stress for the professional. We can all visualize the scenario in which the 

child is immobilized, crying, struggling, and the nurse trying to administer an injection. The 

technology can be used to improve this situation and to support the medical act, significantly 
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increasing the collaboration and success of the medical act. An application that can be easily 

installed on the phone/tablet of the parent or even of the child, presentingthe medical act or 

the technique to be performed in the form of a game, available in several languages is a 

solution that follows the principles of communication with the child-patient and develops 

the concept of reward, facilitates patient-medical interactions. 

The concept of "gamification" - (approach through play) which presents a character, 

a butterfly, drawn from the microperfuser image as the hero of a story, who embarks on an 

adventure of searching for rubies (drops of blood) and who is extremely thirsty, brings the 

child into the scenario where he/she himself/herself has an impact on the outcome, becomes 

an active part of the process and even more, can become a hero. The medical act can be a 

story chapter - the child patient can become a hero! 

 

 

IMPORTANȚA COMUNICĂRII ÎN NURSING 

 

Cacovean Cristina 

Șimon Eva 

Școala Postliceală FEG Cluj-Napoca 

 

Procesul prin care se transmite și se recepționeaza mesajul între două persoane 

definește comunicarea. Incontenstabil, comunicarea între pacient și asistentul medical este 

importantă în stabilirea diagnosticului de nursing și a intervențiilor de urmat.  

Pentru a avea o comunicare eficientă trebuie avute în vedere formele de comunicare, 

modul de abordare a pacientului în funcție de personalitatea acestuia și tehnicile de 

comunicare terapeutică aplicate în practică. Totodată, în exercitarea profesiei de asistent 

medical întâlnim situații în care pacienții creează obstacole în comunicare, iar modul de 

abordare a acestora va necesita o intervenție în concordanță cu dificultatea exprimată. 

Ca forme de comunicare întâlnim comunicarea verbală (orală și scrisă), comunicarea 

paraverbală manifestată prin intonație, timbru, tonalitate, precum și comunicarea nonverbală 

care se manifestă prin gesturi, expresii faciale, tonul vocii, etc. În practică se regăsesc patru 

tipuri de temperamente, avându-și originea în patru umori biologice: sângele (tipul 

sangvinic), bila galbenă (tipul coleric), bila neagră (tipul melancolic) și flegma (tipul 

flegmatic).  

Tehnicile de comunicare terapeutică sunt ascultarea activă a bolnavului, acceptarea 

lui, chestionarea acestuia și comunicarea gestuală-kinezică.  

Cu siguranță, fiecare asistent medical își dorește o comunicare eficientă cu pacientul, 

dar există și situații delicate, prin urmare, chiar dacă pare greu de gestionat, o astfel de 

situație necesită o abordare specială din partera asistentului medical, care poate aplana un 

posibil conflict. Pacientul dificil se poate regăsi în următoarele caracteristici: dependent, 

solicitant, suspicios, neajutorat, dramatic, superior, introvertit, antisocial. Indiferent de 

temperament, tehnica comunicării aplicate și tipul de pacient, asistentul medical trebuie să 

dea dovadă de altruism, de profesionalism, răbdare și empatie, deoarece în nursing nu există 

jumătăți de măsură. 
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Communication is defined as the act of transferring information between two people. 

With no doubt, the communication between a patient and a nurse is crucial when the 

diagnosis is given and medical procedures are established. 

We must take into consideration what type of communication is suitable for context, 

how we could approach the patient according to their personality as well as what therapeutic 

communication techniques could be put into practice. At the same time, nurses could face 

challenging patients which could lead to medical interventions consistent with the 

encountered difficulties.  

There are several types of communication: verbal (oral and written); paraverbal, 

when the emphasis is placed on pitch and tone; nonverbal, which consists of gestures, mimic 

etc. Speaking of temperamental profiles, there are four distinct types stemming from four 

biological humors: blood (sanguine), yellow gall (choleric), black gall (melancholic) and 

phlegma (phlegmatic). Therapeutic communication techniques are represented by the active 

listening to the patient, their acknowledgement and inquiry, as well as gestural and kinetic 

communication.  

Definitely, each nurse wishes to communicate effectively with their patients, but 

there are challenging situations as well. Even though some patients seem rather difficult to 

communicate with in comparison to others, nurses need to approach the situation accordingly 

so that a conflict might be alleviated. The difficult patient could have the following traits: 

dependent, demanding, suspicious, helpless, theatrical, superior, introvert, antisocial. 

Regardless of temper, applied communication techniques and types of difficult 

patients, the nurse should be self-giving, professional, empathetic and sociable, as there is 

no place for half-measures in this profession. 

 

 

APLICAȚII CLINICE ALE MĂSURĂTORILOR COMPOZIȚIEI CORPORALE 

 

                                       Ienciu Andrei 

                                            Pop Flavia 

Școala Postliceală FEG Cluj-Napoca 

 

Compoziția corporală influențează un număr important de afecțiuni metabolice și 

musculoscheletale. Este definită ca proporția de masă grasă, masă slabă, masă osoasă și țesut 

rezidual din organism. În practică, permite evaluarea riscului metabolic în anumite afecțiuni 

cardiovasculare, endocrine, nutriționale și gastrointestinal, ameliorând managementul 

acestora. 

Pentru a se măsura proporția de țesuturi, se folosesc mai multe metode, cele preferate 

fiind metoda DXA (absorbțiometria duală cu raze X) și analiza prin bioimpedanță (BIA). 

Cu toate că aceste metode au fost mult studiate și că sunt unelte clinice valoroase, 

aparatele ce masoară compoziția corporală sunt folosite inconstant în practică, nu neapărat 

pentru că nu sunt disponibile, dar pot da erori care să influențeze evaluarea seriată a 

pacienților. Alegerea între BIA și DXA se face în funcție de patologia studiată. Astfel, 

bioimpedanța este folosită mai ales pentru evaluarea inițială a unui pacient, pe când metoda 

DXA poate fi folosită pentru a depista schimbările care pot să apară în urma intervențiilor 
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terapeutice sau nutriționale, fiind aleasă pentru patologii mai degrabă cronice, care necesită 

reevaluare în timp. 

În prezent este nevoie de o conștientizare mai bună a utilitații acestor metode în 

rândul personalului medical; în ceea ce privește pacienții, acordul este obținut ușor pentru 

prima măsuratoare, însă complianța la măsuratorile ulterioare este mai redusă. 

Rezultatele măsurătorii compoziției corporale pot ajuta în stabilirea conduitei 

terapeutice ulterioare (tratamente, kinetoterapie, regimuri alimentare). 

 

Body composition impacts numerous metabolic and musculoskeletal conditions. It is 

defined as the proportion of adipose tissue, lean tissue, bone tissue and residual mass in the 

human body. Clinically, it allows the appreciation of metabolic risk in some cardiovascular, 

endocrine, nutritional and gastrointestinal disorders, thus enhancing the clinical work-up of 

these conditions. 

In order to measure the tissular proportions, several methods are used, the preferred 

ones in clinical practice being dual X-ray absorptiometry (DXA) and bioelectrical 

impedance analysis (BIA).  

Despite being much studied and a helpful clinical tool, its usage in clinical practice 

is inconstant, due less to the availability of the method and more to the precision errors that 

can bother the correct serial assessment of the patients. Choosing between BIA and DXA 

depends on the pathology that is being studied. While BIA is used mostly for an initial 

assessment, DXA can be used to track changes following therapeutic and nutritional 

interventions and it is preferred when dealing with chronic diseases that need constant 

reevaluation. 

More has to be done in order to increase the awareness of medical staff relating to 

the usefulness of body composition measurements; among patients, it seems easy to agree 

to an initial measurement but the compliance to serial ones can be challenging. 

The results of the body composition measurements can be useful in follow-up 

programmes (medication, physical therapy, diets) 

 

 

ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU TULBURARE ANXIOS-DEPRESIVĂ 

 

Ignat Sorin 

Popa Romana 

Școala Postliceală FEG Cluj-Napoca  

                   

Într-o societate în care contextul social și economic se schimbă atât de rapid, procesul 

de adaptare al fiecărui individ devine unul foarte dificil. Anxietatea şi depresia sunt stări 

emoţionale frecvent întâlnite, evenimentele stresante crescând vulnerabilitatea organismului 

pentru aceste stări.  

Anxietatea este un sentiment difuz de frică nejustificată în raport cu motivul invocat. 

Se manifestă adesea prin senzație de sufocare, nod în gat, gol în stomac, amețeli, dureri 

localizate la nivelul pieptului, capului, transpirații, tremurături, amețeli, senzația de pierdere 

a controlului sau senzație iminentă de moarte. Netratată, panica  poate ajunge să restrangă 
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foarte mult aria de activități pe care persoana le poate desfășura, fapt ce determină scăderea 

stimei de sine și nemulțumire permanentă.  

Depresia reprezintă o tulburare afectivă care provoacă un sentiment persistent de 

tristețe, inutilitate și pierderea interesului, afectând modul de viață, gândirea și 

comportamentul. Poate afecta pe oricine, de la tânăr la vârstnic fiind una dintre cele mai 

răspândite boli din întreaga lume. Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 

350 milioane oameni de toate vârstele sunt afectați, fiind a treia cauză de dizabilitate la nivel 

global. 

Există o complexitate de factori de risc, factori genetici, modificări biochimice 

cerebrale, personalitatea, evenimente sociale, care pot fi determinanţi pentru tulburările 

anxioase. Aceste afecțiuni sunt în mare parte, tratabile, aproximativ 1/3 din tulburările 

anxioase, necesitând tratament susţinut. Aceste patologii sunt considerate cele mai obişnuite 

afecţiuni psihice. În tratamentul acestor tulburări se aplică manopere farmacologice, 

aplicarea unor tipuri speciale de psihoterapie sau o combinaţie a celor două.                                          

          

In a society where context is changing rapidly, each individual is facing challenges 

while adjusting to these modifications. Anxiety and depression are common emotional states 

as stressful events increase vulnerability to these conditions. 

Anxiety is a diffuse feeling of unjustified fear related to a specific reason. It is often 

manifested by a feeling of suffocation, sore throat, empty stomach, dizziness, chest pains, 

headaches, sweating, shivers, dizziness, loss of control or imminent feeling of death. Without 

being treated, panic can lead to a very narrow range of activities that the person can carry 

out, which leads to decreased self-esteem and permanent dissatisfaction. 

Depression is an affective disorder that causes a persistent feeling of sadness, 

uselessness and loss of interest, affecting lifestyle, cognition and behavior. It can affect 

anyone from young to old and is one of the most common diseases in the world. The World 

Health Organization estimates that approximately 350 million people of all ages are affected, 

making it the third leading cause of disability in the world. 

There is a complexity of risk factors, genetic ones, biochemical cerebral changes, 

personality factors, social events, which can cause depression. These conditions are largely 

treatable, with about 1/3 of anxiety disorders requiring sustained treatment. Anxiety 

disorders are considered to be the most common mental illness. Treatment requires 

pharmacological medication, psychological therapy or a combination of both. 

 

 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PACIENTULUI 

 

Ion Andrea 

Matiș Mariana 

Școala Postliceala FEG Cluj-Napoca 

 

Drepturile şi obligaţiile pacientului sunt reglementate de Legea nr. 46/2003. 

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare, de a i se 

acorda servicii medicale de cea mai înaltă calitate.  
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Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, 

precum şi la modul de a le utiliza. Medicul are obligația de a informa pacientul cu privire la 

starea sa de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale, a alternativelor 

existente. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care 

informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă. Consimțamântul pacientului este 

obligatoriu ȋnaintea tuturor procedurilor care i se aplică,  pentru recoltarea, examinarea şi 

păstrarea produselor biologice. Totodată pacientul trebuie să-şi exprime consimţământul şi 

ȋn cazul participării la ȋnvațamantul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Are dreptul să 

refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru 

decizia sa, contrar recomandărilor medicale. Fiecare pacient are dreptul la accesul datelor 

medicale personale, toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, 

diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale. Pacientul va 

respecta regulile interne ale spitalului, folosind cu grijă bunurile ce îi sunt puse la dispoziţie, 

va respecta programul de vizită pentru a nu perturba desfăşurarea activității medicale şi va 

avea un comportament respectuos faţă de personalul medical. 

 

The rights and responsibilities of patients are founded by Law no. 46/2003. The 

patient has the right to be respected as a human being without distinction of any kind and 

has to benefit from the highest quality of medical services. 

No patient shall be deprived of information about the medical services available or 

how they should be asked for. The doctor has the responsibility to inform the patient on their 

health condition, suggested medical interventions, their potential risks or existing 

alternatives. The patient has the right to decide if they still want to be informed on possible 

side-effects which might lead to suffering. Consent is required before all medical procedures 

are made for collecting, examining and storing biological products. At the same time, the 

patient must give their consent to take part in a medical education programme or in scientific 

research. No patient shall be deprived of refusal to participate in a medical intervention or 

to stop it with them taking resposibility of their own decision, contrary to the medical 

recommendations. Each patient has the right to access personal medical data or information 

on their condition. Results of investigations, diagnosis, prognosis, treatment, personal data 

are confidential. The patient will respect the internal hospital rules as they carefully use the 

available goods, they will respect the visit schedule so any medical procedure will not be 

interrupted or perturbed and they will show respect towards the medical staff. 

 

 

PULSOXIMETRIA 

 

Lupoian Marius 

Cozma Elena 

Școala Postliceala FEG Cluj-Napoca 

 

Pulsoximetria este o metodă noninvazivă folosită pentru monitorizarea saturației de 

oxigen a hemoglobinei din sângele unei persoane (SO2). Deși valoarea de saturație periferică 

de oxigen (SpO2) nu este întotdeauna identică cu valoarea saturației de oxigen arterial 
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(gazometrie SaO2) din analiza gazelor arteriale, cele două sunt destul de bine corelate, astfel 

încât metoda de pulsoximetrie este sigură, simplă, convenabilă, neinvazivă, ieftină şi 

valoroasă pentru uz clinic. 

Este un test ușor de folosit, nedureros, care folosește un senzor ȋn contact cu pielea 

pentru a detecta hipoxemia, ȋnainte să apară vizibil cianoza. Intervalele normale acceptabile 

SpO2 pentru pacienții fără patologie pulmonară sunt de la 95% la 100%. La sugari și la 

copii valoarea SpO2 este cuprinsă între 97-100%. Valorile sub 90% indică lipsa de oxigen 

a organismului, iar sub 80% sugerează alterarea funcției viscerale, primele afectate fiind 

creierul și inima. Principiul de funcționare al pulsoximetrului se bazează pe 

spectrofotometrie și legea lui Bees, măsurând modificările de absorbție a luminii de către 

două forme de hemoglobină: oxigenată și redusă. Saturația în oxigen a hemoglobinei (SpO2) 

dă informații despre eficiența procesului de respirație și dacă gazele sunt schimbate în mod 

normal. Lumina este emisă de la surse care traversează sonda și ajunge la detectorul de 

lumină. Dacă un deget este plasat între sursa de lumină și detectorul de lumină, lumina va 

trebui să treacă prin deget pentru a ajunge la detector. O parte din lumină va fi absorbită de 

deget, iar partea care nu este absorbită ajunge la detectorul de lumină. Pulsoximetrul măsoară 

cât de multă lumină atinge detectorul de lumină.  

Metoda poate contribui la depistarea diverselor afecțiuni pulmonare și poate aprecia 

gravitatea lor. Monitorizează evoluția sub tratament a bolilor pulmonare, eminențele de 

acutizare, nevoia de oxigenoterapie de lunga durată și eficiența ei. 

 

Pulse oximetry is a non-invasive method used to monitor the oxygen saturation of 

hemoglobin in a person's blood (SO2). Although the value of peripheral oxygen saturation 

(SpO2) is not always the same as the value of arterial oxygen saturation (SaO2 gasometry) 

in arterial gas analysis, the two are quite well correlated, so the pulse oximetry method is 

safe, simple, convenient, non-invasive. , cheap and valuable for clinical use. 

It is an easy-to-use, painless test that uses a sensor in contact with the skin to detect 

hypoxemia, before cyanosis is visible. Normal acceptable SpO2 ranges for patients without 

lung disease range from 95% to 100%. In infants and children, the value of SpO2 is between 

97-100%. Values below 90% indicate the body's lack of oxygen, and below 80% suggest 

impaired visceral function, the first affected being the brain and heart. The principle of 

operation of the pulse oximeter is based on spectrophotometry and Bees' law, measuring the 

changes in light absorption by two forms of hemoglobin: oxygenated and reduced. Oxygen 

saturation of hemoglobin (SpO2) gives information about the efficiency of the respiration 

process and whether the gases are changed normally. Light is emitted from sources that pass 

through the probe and reach the light detector. If a finger is placed between the light source 

and the light detector, the light will have to pass through the finger to reach the detector. Part 

of the light will be absorbed by the finger, and the part that is not absorbed reaches the light 

detector. The pulse oximeter measures how much light reaches the light detector. 

The method can help to detect various lung diseases and can assess their severity. 

It monitors the evolution under treatment of lung diseases, the eminences of exacerbation, 

the need for long-term oxygen therapy and its effectiveness. 
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ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU ANGINĂ PECTORALĂ 

 

Matei Florin 

Mălan Miruna 

Școala Postliceală FEG Cluj-Napoca 

 

Angina pectorală este expresia unei ischemii miocardice şi reprezintă forma cea mai 

frecventă de cardiopatie ischemică, caracterizată prin crize dureroase anginoase paroxsistice, 

cu sediul retrosternal, care apare la efort sau la emoții, dutrerază câteva minute și dispar la 

încetarea cauzelor sau la administrarea unor compuși nitrici. 

Ateroscleroză coronariană este principala cauză. Miocardul nu primește aportul 

necesar de oxigen, deoarece arterele coronariene sunt stenozate, ceea ce duce la declanșarea 

crizei. Factorii de risc ai anginei pectorale sunt fumatul, vârsta, atât la femei cât și la bărbați, 

sedentarismul, obezitatea, stresul, diabetul, H.T.A., dislipidemiile. Diagnosticarea anginei 

pectorale se bazează pe examinări de laborator, electrocardiogramă, ecografie cardiacă sau 

în unele cazuri care impun coronarografie, angiografie coronariană, CT cardiac și RMN 

cardiac. 

Tratamentul anginei pectotrale începe cu stabilirea cauzelor și a factorilor care 

precipită apariția sau favorizează accesul de angor. Deoarece majoritatea cazurilor este 

urmarea aterosclerozei coronariene, tratamentul va impune un stil de viată adecvat afecțiunii, 

tratament medicamentos sau tratament chirurgical. Intervențiile autonome și delegate ale 

asistentului medical pentru îngrijirea pacientului diagnosticat cu angină pectorală vizează 

monitorizarea parametrilor vitali, asigurarea unei alimentații adecvate, pregatirea pacientului 

pentru investigațiile care se impun, administrarea tratamentului medicamentos indicat și 

supravegherea permanentă. 

Atât în îngrijirea cardiacă în situații acute, cât și a celor oferite dintr-o abordare 

cronică a anginei pectorale, asistentul medical ajută la acceptarea și gestionarea acestei 

situații, oferind informații și măsuri de ameliorare pentru controlul acesteia și la 

îmbunătățirea calității îngrijirilor. Planurile de îngrijire trebuie să fie individualizate în 

funcție de nevoile fiecărui pacient, precum și evaluate sistematic și actualizate în timpul 

internării lor. 

 

Angina pectoris is the expression of a myocardial ischemia and is the most common 

form of ischemic heart disease, characterized by painful paroxysmal angina attacks, with 

retrosternal location, which occurs on exertion or emotion. 

Coronary atherosclerosis is the leading cause. The myocardium does not receive the 

necessary supply of oxygen because the coronary arteries are stenotic, which leads to the 

onset of the crisis. The risk factors for angina pectoris are smoking, age in both women and 

men, sedentary lifestyle, obesity, stress, diabetes, H.T.A., dyslipidemia. 

The diagnosis of angina pectoris is based on laboratory examinations, 

electrocardiogram, cardiac ultrasound or in some cases that require coronary angiography, 

coronary angiography, cardiac CT and cardiac MRI. 

The treatment of angina pectoris begins with the establishment of the causes and 

factors that precipitate the appearance or favor the access of angina. Because most cases are 



Bune practici în implementarea competențelor specifice domeniului sănătate şi asistenţă 

pedagogică în practica profesională 

 

163 

 

a result of coronary atherosclerosis, treatment will require a lifestyle appropriate to the 

condition, drug treatment, or surgical treatment. The autonomous and delegated 

interventions of the nurse for the care of the patient diagnosed with angina pectoris aim at 

monitoring the vital parameters, ensuring an adequate nutrition, preparing the patient for the 

necessary investigations, administering the indicated drug treatment and permanent 

supervision. 

In both acute and chronic heart care, the nurse helps to accept and manage this 

situation by providing information and improvement measures to control it and improve the 

quality of care. Care plans must be individualized according to the needs of each patient, as 

well as systematically evaluated and updated during their hospitalization. 

 

 

                     ROLUL SUBSTANȚELOR DE CONTRAST ÎN IMAGISTICĂ 

 

Stoicoiu Karina Mălina 

Matiș Mariana 

Școala Postliceala FEG Cluj-Napoca 

 

                Substanțele de contrast folosite în cadrul tehnicilor radio-imagistice au rolul de a 

evidenţia diferite structuri din corpul uman. Odată administrate și ajunse în circulație, aceste 

substanțe se vor distribui rapid către țesuturi. Prin simpla acumulare a lor, acestea vor 

imbunătați vizibilitatea imagistică a anumitor tipuri de țesut, vase de sânge sau organe. 

                Alegerea căii de administrare a acestor substanțe este foarte importantă și trebuie 

să țină cont atât de scopul, cât și de tipul investigației. Se pot administra prin urmatoarele 

căi: intravenoasă, orală și intrarectală. Indiferent de metodă trebuie să se respecte doza, iar 

eliminare din organism să fie rapidă. Agenții folosiți în prezent în tehnicile radio-imagistice 

sunt reprezentați de către sulfatul de bariu (radiografiile standard), compușii pe bază de iod 

la CT şi RMN. Odată distribuite în țesuturi, aceste substanțe limitează capacitatea de 

penetrare la nivel local a radiațiilor X. Astfel, structurile care vor conține aceste substanțe 

își vor schimba contrastul. Procedura de administrare intrarectală reușește să pună în 

evidență tractul gastrointestinal inferior (colonul și rectul) pe radiografiile standard sau CT. 

               Substanţele de contrast pot avea reacţii adverse acute sau tardive. Cele acute pot să 

apară în prima oră de la administrare, iar cele tardive pot să apară de la o oră până la o 

săptămână de la administrare.  

              Una dintre contraindicaţiile administrării substanţelor de contrast este sarcina.  

               

Contrast agents which are used in X-ray-based imaging techniques have the role in 

enhancing the visibility of different internal structures. Once administered and taking part in 

blood circulation, these substances will spread rapidly to tissues. They will improve the 

visibility of certain types of tissue, blood vessels or organs as they will be accumulated 

effortlessly. 

            It is extremely important that these substances are administered in a proper way as 

we must take into consideration the purpose of the administration as well as the investigation 

type. They can be administered in multiple ways: intravenously, orally or rectally. No matter 
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the administration the dosage must not be exceeded or underdone and the organism must 

eliminate the substance rapidly. The agents currently used in radio-imaging techniques are 

barium sulphate (standard radiographs), iodine-based compounds on CT and MRI. Once 

distributed in tissues, these substances limit the ability of X-rays to penetrate locally. Thus, 

the structures that will contain these substances will change the contrast. The rectal 

administration procedure manages to highlight the lower gastrointestinal tract (colon and 

rectum) on standard or CT radiographs. Contrast substances may have acute or delayed side 

effects. Acute ones can occur in the first hour of administration and later ones can occur 

from one hour to a week after administration. No pregnant woman shall undergo a contrast 

agent administration as most X-rays are contraindicated in pregnancy. 

 

 

ÎNGRIJIREA PACIENȚILOR CU INTOLERANȚĂ LA GLUTEN 

 

Ilea Diana Giorgiana 

Pelea Mirela 

Liceul Teoretic "Victor Babeș" Cluj-Napoca  

 

 

Boala celiacă este o afecţiune cronică a tubului digestiv, datorată sindromului de 

malabsorbţie şi a complicaţiilor pe care aceasta le poate genera la vârstă adultă. În prezent, 

se cunoaște faptul că această afecțiune este o tulburare genetică declanşată de  factori de 

mediu, cum ar fi consumul de alimente ce conțin gliadină (structură a glutenului cu efect 

nociv asupra mucoasei intestinale), favorizând apariția enteropatiei cronice la indivizii  

predispuşi genetic. 

         Boala debutează la vârsta de 6 luni – 2 ani, cu manifestari digestive, scădere ponderală 

și semne de malnutriție și absorbție. Un studiu efectuat la Spitalul clinic județean Craiova în 

anul 2008 a evidenţiat că 6,5 % dintre copiii care acuză episoade diareice mai mult de 6 

săptămâni au fost diagnosticaţi cu celiachie, iar prevalenţa celiachiei este de 4-12%, în rândul 

rudelor primare. 

Conform unui alt studiu efectuat în Italia, în anul 2008 pe un lot de 20.000 de 

studenţi, evidențiază că incidența la vârstă adultă este de 1:200, iar unul din 200 de tineri 

adulți prezintă anticorpi antigliadină IgA şi IgG. Cel mai recent studiu, (2021)  publicat de 

New England Journal of Medicine, prezintă un medicament candidat, numit ZED 1227, care 

s-a dovedit a fi capabil să inhibe inițierea mecanismelor celiachiei la nivelul intestinului. 

Medicamentul a fost testat la pacienții adulți cu boala celiacă, iar rezultatele studiului susțin 

utilizarea în viitor a acestui medicament în tratamentul bolii celiace. 

         Până în prezent boala celiacă se putea trata doar adoptând o dietă fără gluten pe toată 

durata vieții. 

 

Celiac disease is a chronic condition of the digestive tract, due to malabsorption 

syndrome and the complications it can cause in adulthood. It is now known that this 

condition is a genetic disorder triggered by environmental factors, such as eating gliadin-
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containing foods (structure of gluten that adversely affects the intestinal mucosa), favoring 

the occurrence of chronic enteropathy in genetically predisposed individuals. 

          The disease begins at the age of 6 months - 2 years, with digestive manifestations, 

weight loss and signs of malnutrition and absorption. A study conducted at the Craiova 

County Clinical Hospital in 2008 showed that 6.5% of children with diarrhea episodes of 

more than 6 weeks were diagnosed with celiac disease, and the prevalence of celiac disease 

is 4-12% among primary relatives. 

            According to another study conducted in Italy, in 2008 on a group of 20,000 students, 

it shows that the incidence in adulthood is 1: 200, and one in 200 young adults has anti-

garden antibodies IgA and IgG. The latest study, (2021) published by the New England 

Journal of Medicine, presents a candidate drug called ZED 1227, which has been shown to 

be able to inhibit the onset of celiac disease in the gut. The drug has been tested in adult 

patients with celiac disease, and the results of the study support the future use of this drug in 

the treatment of celiac disease. 

Until now, celiac disease could only be treated by taking a gluten-free diet for life. 

 

 

ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU SCHIZOFRENIE 

 

Rusu (Corujan) Tatiana Ioana 

Pelea Mirela 

Liceul Teoretic “Victor Babeș” Cluj-Napoca 

 

Prezentarea de față abordează o serie de aspecte cu scop informativ în legătură cu 

etiologia, semiologia, evoluția, subtipurile schizofreniei, precum și a metodelor de 

diagnosticare și tratament disponibile. Schizofrenia este o tulburare mentală cronică cu 

etiologie necunoscută și cu repercursiuni grave, atât pentru pacient cât și pentru aparținătorii 

acestuia, care afectează modul în care o persoană gândește, simte și se comportă. Conform 

Manualului de Diagnostic și Clasificare Statistică a Tulburărilor Mintale al Asociației 

Americane de Psihiatrie, această condiție patologică afectează 1% din populație la nivel 

global, indiferent de cultură, clasă socială sau rasă fiind mai des întâlnită la sexul masculin, 

și având implicații sociale și economice semnificative, deoarece pacienții nu au un loc de 

muncă și un adăpost. Debutul este, de obicei, la vârsta adultă tânără iar subiecții pot 

experimenta o serie de simptome pozitive precum halucinații, iluzii sau simptome negative 

precum tulburări afective, sociale, de comunicare. Potrivit unui studiu publicat în 2008 de 

Castle David și colaboratorii săi, evoluția este severă dacă există un debut precoce sau 

insidios, dacă simptomele negative sunt dominante sau dacă există antecedente de abuz de 

substanțe. 

Metodele de tratament actuale pentru schizofrenie, au limitări semnificative.  Este 

cunoscut faptul că medicația antipsihotică este principalul tratament medicamentos pentru 

schizofrenie, însă unii cercetători (Christison 1991; Davis 1977; Meltzer 1992), au 

demonstrat că un procent de 5% până la 25% dintre pacienții diagnosticați cu schizofrenie 

continuă să experimenteze simptome în ciuda medicației administrate și pot prezenta reacții 

adverse nedorite și neplăcute. Psihoterapia este adesea folosită ca și tratament adițional. 
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Scopul tratamentului este de a reduce suferința pacientului și de a îmbunătăți funcționalitatea 

în sfera cognitivă și socială. 

 

This presentation approaches informative aspects related to the etiology, semiology, 

evolution, subtypes of schizophrenia, as well as about available methods of diagnosis and 

treatment. Schizophrenia is a chronic mental disorder with unknown etiology and serious 

outcome, both for the patient and his relatives, which affects the way a person thinks, feels, 

and behaves. According to the American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, this pathological condition affects 1% of the global population, 

regardless of culture, social class, or race, with men being more affected and with significant 

social and economic implications, as patients often suffer from unemployment and are 

homeless. Onset is usually in young adulthood, subjects may experience symptoms like 

hallucination, delusions also called positive symptoms or negative symptoms like affective, 

communicative, and social deficits. As maintained by a study published in 2008 by Castle 

David and colleagues, the evolution is severe if there is an early or insidious onset if the 

negative symptoms are dominant or if there is a history of substance abuse. 

Present - day treatments for schizophrenia have significant limitations. Antipsychotic 

medication is known to be the main treatment for schizophrenia, but some researchers 

(Christison 1991; Davis 1977; Meltzer 1992) have shown that 5% to 25% of patients 

diagnosed with schizophrenia continue to experience symptoms despite medication and may 

experience unwanted and unpleasant side effects. Psychotherapy is often used in addition to 

medication. The aim of treatment is to decrease the suffering of the patient and to ameliorate 

functioning in cognitive and social zone 

 

 

FOBIA SOCIALĂ 

 

Șaitiș (Marcu) Cosmina Gabriela 

Pelea Mirela 

Liceul Teoretic “Victor Babeș” Cluj-Napoca 

 

 Fobia se definește ca o teamă irațională, foarte persistentă, dusă uneori la extrem care 

influențează negativ viața personală, socială a unei persoane, care se declanșează atunci când 

aceasta este pusă în anumite situații sau doar anticipează aceste situații. Fobia socială este 

una dintre cele mai comune afecțiuni mentale, caracterizată de anxietate puternică sau frica 

de a fi judecat/ etichetat negativ de alte persoane sau de a fi eliminat dintr-un anume cerc 

social. Cercetătorii de la Şcoala de Medicină din cadrul Universităţii Emory (Atlanta, SUA) 

au descoperit că şoarecii le pot transmite urmaşilor informaţii învăţate referitoare la 

experienţele traumatice sau stresante, cum ar fi frica de mirosul florilor de cireş japonez. 

Aceste studii sunt utilizate pentru a înțelege de ce oamenii suferă de fobii aparent iraţionale. 

Rezultatele cercetării au permis aprecierea modului în care experienţele pe care le au părinţii 

înainte de a avea un urmaş influenţează atât structura, cât şi funcţionarea sistemului nervos 

al viitoarelor generaţii, conform dr. Brian Dias (Universitatea Emory). Studiile publicate în 

2007 în ”Journal of Affective Disorders” și 2012 în ”Psychoneuroendocrinology” au arătat 
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că problemele psihologice cu care se confruntă mamele înainte și după naștere ar putea să 

fie factori de risc pentru dezvoltarea anxietății la copiii lor, mai ales în adolescență. 

 Această afecțiune debutează în adolescență, și de regulă este confundată cu 

timiditatea, iar de cele mai multe ori factorul declanșator este bullying-ul. Când contactul cu 

alte persoane este inevitabil, persoana cu fobie socială prezintă tulburări psihomotorii, 

digestive, cardiovasculare. Doar 10% dintre persoanele care suferă de fobie socială merg la 

medic în primul an de la declanșarea simptomatologiei, iar după confirmarea diagnosticului 

de către medicul specialist, acestea încep tratamentul care constă în psihoterapie, 

medicamentație, meloterapie, aromaterapie, exerciții fizice regulate.  

 

 Phobia is defined as an irrational fear, very persistent, sometimes taken to the 

extreme that negatively influences a person's personal, social life, which is triggered when 

it is put in certain situations or just anticipates these situations. Social phobia is one of the 

most common mental illnesses, characterized by severe anxiety or fear of being judged / 

labeled negatively by others or being removed from a particular social circle. Researchers at 

Emory University School of Medicine (Atlanta, USA) have found that mice can pass on 

learned information about traumatic or stressful experiences to their offspring, such as fear 

of the smell of Japanese cherry blossoms. These studies are used to understand why people 

suffer from seemingly irrational phobias. The results of the research allowed us to appreciate 

how the experiences of parents before having a descendant influence both the structure and 

the functioning of the nervous system of future generations, according to Dr. Brian Dias 

(Emory University). Studies published in 2007 in the Journal of Affective Disorders and in 

2012 in Psychoneuroendocrinology showed that psychological problems faced by mothers 

before and after childbirth could be risk factors for developing anxiety in their children, 

especially in adolescence. 

 This condition begins in adolescence, and is usually confused with shyness, and most 

often the trigger is bullying. When contact with other people is inevitable, the person with 

social phobia has psychomotor, digestive, cardiovascular disorders. Only 10% of people 

suffering from social phobia go to the doctor in the first year after the onset of symptoms, 

and after confirmation of the diagnosis by a specialist, they begin treatment consisting of 

psychotherapy, medication, melotherapy, aromatherapy, regular exercise.  

 

 

TULBURAREA DEPRESIV RECURENTĂ ÎN CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC 

ACTUAL 

 

Simea Sara 

Podoleanu Anca 

Niculaescu Carmen 

Liceul Teoretic ,,Victor Babeş” Cluj-Napoca 

 

Tulburarea depresivă reprezintă o modificare a stării afective, care duce la apariţia 

unei trăiri de tristeţe sau de pierdere a speranţei pentru o perioadă îndelungată de timp. 

Depresia poate avea un impact semnificativ asupra modului de viață, a capacităţii de muncă, 
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precum și asupra stării generale de sănătate, afectând de asemenea și persoanele apropiate 

acestor pacienți. Cei diagnosticaţi cu tulburare depresivă, prezintă adesea o funcţionalitate 

socială şi profesională mult diminuată precum şi o calitate a vieţii mai redusă decât populaţia 

generală. 

În ultimul an, am putut observa o schimbare drastică în societatea pe care cu toții o 

numeam normală. Odată cu implementarea stărilor întâi de alertă apoi de urgență, viața 

oamenilor s-a schimbat radical. Dacă, tulburarea depresivă apare odată cu modificarea stării 

afective, pandemia a devenit contextul potrivit pentru ca un număr mare a populației să 

înceapă să experimenteze aceasta tulburare. Desigur că la începutul răspândirii virusului, 

oamenii tratau cu umor boala de care aceştia auzeau la televizor. Însă odată cu instalarea lui 

în țară, oamenii au început să se panicheze. Anunțarea stării de alertă a intensificat 

sentimentul de panică, iar anunțarea stării de urgență, iar apoi carantinarea a schimbat 

mentalitatea populației. 

Consider că majoritatea populației a experimentat o formă de tulburare depresivă în 

această perioadă. Așadar, sunt de părere că un minim de educație în ce privește această 

tulburare depresivă trebuie implementată. Motivul pentru care spun acest lucru este că 

tulburarea depresivă poate reveni și cu fiecare episod de depresie, persoana experimentează 

o formă din ce în ce mai gravă, lucru care duce la suicid. Conștientizarea existenței tulburării 

depresive este benefică pentru întreaga populație, deoarece tratarea tulburării poate fi mai 

eficientă, cu cât simptomele sunt depistate în faza incipientă. Ignorarea acestor simptome, 

împiedică o rapidă tratare a tulburării, care poate pune în pericol viața. 

 

Recurrent depressive disorder is a modification of the afectionate state, which leads 

to feeling of sadness or loss of hope for a significant amount of time. Depression can have a 

grave impact upon lifestile, work life, and upon the general health, thus affecting people who 

are close. Those diagnosed with depressive disorder often show social and professional 

functionality greatly diminished as well as a lower quality of life than the general population. 

In the past year, we have witnessed a major change in the society that we all knew to 

be normal. As soon as the alert status and then the state of emergency were implemented, 

people’s lifes changed radically. If the depressive disorder occurs with the change in 

emotional state, the pandemic has become the right context for a large number of the 

population to begin to experience this disorder. Of course that once the virus started to infect 

people, the public treated as a joke the disease they have seen on tv. But once the infected 

began to be in Romania, people began to panic. Announcing the alert status intensified the 

panic, and announcing the state of emergency and then the quarantine changed the 

populations mentality. 

I believe that a large majority of the population has experienced some form of the 

depressive disorder during this period. Therefore, I think that a minimum of education in 

terms of this disorder must be implemented. The reason I say this is that depressive disorder 

can return and with each episode of depression, the person experiences an increasingly 

serious form, which leads to suicide. Awareness of the existence of depressive disorder is 

beneficial for the entire population, because the treatment of the disorder may be more 

effective, the more the symptoms are detected in its beginnings. Ignoring these symptoms, 

prevents a rapid treatment of the disorder, which can ultimately be life-threatening. 
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SPORTUL ȘI SĂNĂTATEA 

 

Nițișoară Nicolița 

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca 

 

Activitatea fizică regulată te ajută să îți păstrezi abilitățile mintale cheie de-a lungul 

vieții. Aceste abilități sunt extrem de importante și includ gândirea critică, învățarea sau 

memoria. Cercetările ultimilor ani au demonstrat că este foarte util să încerci o combinație 

între activități aerobice și unele de întărire a mușchilor. Participarea la aceste tipuri de 

activități de trei până la cinci ori pe săptămână, timp de cel puțin 30 de minute, poate oferi 

nenumărate beneficii pentru sănătatea ta mintală. 

Când ești activ, mintea ta este distrasă de la factorii de stres de care te lovești în 

fiecare zi. Exercițiile fizice te vor ajuta să reduci nivelurile hormonilor responsabili cu 

stresul, iar acest lucru îți va fi de folos cu siguranță atunci când vei avea o zi mai proastă. 

Practicarea unui sport este deosebit de importantă. Te ajută extrem de mult la alungarea 

gândurilor negative și a frustrărilor acumulate de-a lungul zilei. 

Este dovedit faptul că sportul, în general, dar și alte forme de activitate fizică, 

îmbunătățesc calitatea somnului. Acest lucru este posibil datorită faptului că sportul 

presupune, în primul rând, un efort fizic.  În această situație șansele ca, la sfârșitul zilei, să 

adormi mai repede și să ai un somn profund și liniștitor cresc considerabil. Faptul că dormi 

mai bine îți îmbunătățește memoria, atenția sau concentrarea, precum și starea de spirit. 

În majoritatea cazurilor, cu excepția celor medicale care limitează activitatea fizică 

prin însăși natura afecțiunii, dar cu atât mai mult în cele legate de greutate și nutriție, medicii 

recomandă exercițiile sportive ca una dintre modalitățile cele mai bune care te ajută să menții 

o greutate optimă. Sporturile individuale, cum ar fi alergarea, mersul cu bicicleta sau 

ridicarea greutăților, sunt modalități deosebit de eficiente de a arde calorii și/sau de a-ți 

dezvolta masa musculară. Faptul că rămâi într-un interval de greutate recomandat reduce 

probabilitatea de a dezvolta diabet zaharat, colesterol ridicat sau hipertensiune arterială. 

 

Regular physical activity helps you maintain your key mental abilities throughout 

your life. These skills are extremely important and include critical thinking, learning or 

memory. Research in recent years has shown that it is very useful to try a combination of 

aerobic and muscle strengthening activities. Participating in these types of activities three to 

five times a week for at least 30 minutes can provide countless benefits to your mental health. 

When you are active, your mind is distracted from the stressors you hit every day. 

Exercise will help you reduce levels of the hormones responsible for stress, and this will 

certainly help you when you have a bad day. Practicing a sport is especially important. It 

helps you greatly to ward off negative thoughts and frustrations accumulated throughout the 

day. 

It is proven that sports in general, as well as other forms of physical activity, improve 

the quality of sleep. This is possible because sports primarily involve physical exertion. In 

this situation, the chances of falling asleep faster at the end of the day and having a deep and 

soothing sleep increase considerably. Sleeping better improves your memory, attention or 

focus, as well as your mood. 
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In most cases, except for medical ones that limit physical activity by the very nature 

of the condition, but especially in those related to weight and nutrition, doctors recommend 

sports as one of the best ways to help you maintain an optimal weight. Individual sports, 

such as running, cycling, or lifting weights, are particularly effective ways to burn calories 

and/or develop muscle mass. Staying within a recommended weight range reduces the 

likelihood of developing diabetes, high cholesterol, or high blood pressure. 

 

 

BOLI CAUZATE DE POLUARE 

 

Bordea Catinca 

Mihacea Ioan 

Colegiul National “Gheorghe Sincai” Cluj-Napoca 

 

 

Nivelurile de poluare au crescut drastic in ultimii ani. Dar cine s-ar fi gandit ca multe 

dintre bolile dezvoltate de oameni isi gasesc cauzele chiar in natura? Estimarile arata ca 1,3 

milioane de oameni mor, pe an, din cauza poluarii aerului.  

Cele mai cunoscute boli dezvoltate din cauza poluarii sunt bolile pulmonare, bolile 

cardiace si atacul vascular cerebral. Acest lucru ar trebui sa ne ingrijoreze, iar autoritatile ar 

trebui sa ia masuri cat mai repede. Ozonul si pulberile in suspensie sunt cele mai cunoscute 

forme de poluare. Ozonul este benefic la nivelul stratosferei, acolo unde formeaza 

cunoscutul strat de ozon, care absoarbe radiatiile ultraviolete.  

Cu toate acestea, la nivelul solului, acesta devine nociv, rezultand din reactiile 

chimice cu emisiile masinilor sau ale centralelor electrice, produse in prezenta de lumina. 

Particulele in suspensie provin atat din surse naturale (valurile marilor, particulele din sol, 

sporii ciupercilor, vulcanii, polenul), cat si din actiunile omului (procese industriale, 

motoare, constructii). 

 

Pollution levels have risen sharply in recent years.  But who would have thought that 

many of the diseases developed by humans find their causes in nature?  Estimates show that 

1.3 million people die each year from air pollution.   

The most common diseases developed due to pollution are lung diseases, heart 

diseases and stroke.  This should be of concern to us, and the authorities should take action 

as soon as possible.  Ozone and particulate matter are the most common forms of pollution.  

Ozone is beneficial in the stratosphere, where it forms the well-known ozone layer, which 

absorbs ultraviolet radiations.   

However, at ground level, it becomes harmful, resulting from chemical reactions 

with the emissions of cars or power plants, reactions being produced in the presence of light.  

Particulate matters come both from natural sources (sea waves, soil particles, fungal spores, 

volcanoes, pollen) and from human actions (industrial processes, engines, construction). 
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ATAXIA TELANGIECTASIA LOUIS BAR 

 

Petrea Karina Louisa 

Mihacea Ioana 

 Colegiul Național Gheorghe Șincai 

 

Telangiectazia este o dilatație permanentă a unui vas mic situat în derm. 

Telangiectaziile formează linii fine roșii și violete rectilinii, sinuoase desenând adesea rețele 

și uneori stele micuțe. Ataxia telangiectazia Louis Bar este o tulburare ereditară, rară care 

afectează sistemul nervos, sistemul imunitar și alte sisteme ale corpului. Acest sindrom se 

caracterizează prin dificultatea progresivă a unei persoane de a-și coordona mișcările.  

Sindromul Louis Bar este o patologie asociată cu anomaliile cromozomiale. În 

majoritatea cazurilor această boală este depistată în primul an de viață, dar uneori se face 

simțită la 6-7 ani. Această patologie aparține defectelor genetice congenitale. În majoritatea 

cazurilor este moștenită. Este o boală extrem de rară cu manifestări specifice care fac posibilă 

diagnosticarea. Boala a fost descoperită de o femeie de știință franceza Louis Bar in 1941. 

Fiind o boală rară nu se poate spune cu certitudine care este etiologia sindromului Louis Bar. 

Boala nu depinde de condițiile climatice. Este observată cu aceeași frecventă atât la fete cât 

și la băieți.  

Sindromul este o tulburare genetică autozomală recesivă. Copilul va moșteni cu 

siguranța boala dacă ambii părinți au o tulburare cromozomială. Principala cauză a mutației 

este încălecarea brațului lung a cromozomului 11. Principalele ținte ale acestei boli sunt 

creierul uman, imunitatea și pielea ce suferă o leziune pronunțată. Copiii născuți cu această 

boală se disting în primii ani prin întârziere de dezvoltare, poziție corporală instabilă, 

slăbiciune musculară. Boala include o deficientă a sistemului imunitar adică a limfocitelor 

T. Simptome ale bolii mai pot fi ataxia cerebeloasă, simptom neurologic exprimat prin 

slăbiciune musculară, strabism și tendința de infecție cum ar fi boli cronice ale tractului 

respirator: faringită, laringită, amigdalită, pneumonie. Pe lângă procesele infecțioase, corpul 

devine susceptibil și la cancer. 

 Un caz real a fost fratele meu, care a fost diagnosticat cu acest sindrom. A avut parte 

de următoarele simptome: strabism, infecții recidivante de căi respiratorii superioare, 

inferioare și enterale, mers nesigur cu baza largă de susținere, pierderea echilibrului și 

vorbire dificilă. Imunoglobulina: IgA=0, IgM=141 și IgG=86, oricât s-a încercat stimularea 

acestora, nu au fost rezultate.  

După decesul copilului, în urma autopsiei s-au constatat aderențe pleurale bilaterale, 

traheobronșită mucopurulentă, ambii plămâni cu doi lobi și două bronhii, rinichi de șoc, 

amigdale cerebeloase și distrofie cerebeloasă. 

 

Telangiectasia is a permanent dilation of a small vessel located in the dermis. 

Telangiectasias form fine red and violet rectilinear, sinuous lines which often draw networks 

and sometimes tiny stars.  

Ataxia-telangiectasia Louis bar is a rare hereditary disorder that affects the nervous 

system, immune system, and other body systems. This syndrome is characterized by the 

progressive difficulty of a person to coordinate his movements. Louis bar syndrome is a 
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pathology associated with chromosomal abnormalities. In most cases, this disease is detected 

in the first year of life, but sometimes it is identified only at 6-7 years old. This pathology 

belongs to congenital genetic defects. Most of the time, it is inherited. It is an extremely rare 

disease with specific manifestations that make diagnosis possible. The disease was 

discovered by a French scientist Louis bar in 1941. Being a rare disease one can not say with 

certainty what is the etiology of Louis bar syndrome. The disease does not depend on 

climatic conditions. It is observed with the same frequency in both girls and boys.  

The syndrome is an autosomal recessive genetic disorder. The child will surely 

inherit the disease if both parents have a chromosomal disorder. The main cause of the 

mutation is the long arm of chromosome 11. The main targets of this disease are the human 

brain, immunity, and skin that suffers a pronounced lesion. Children born with this disease 

are distinguished in the first years by developmental delay, unstable body position, and 

muscle weakness. The disease includes a deficiency of the immune system, that is, T-

lymphocytes Symptoms of the disease may also be cerebellar ataxia, a neurological symptom 

expressed by muscle weakness, strabismus, and infection tendency, such as chronic diseases 

of the respiratory tract: Pharyngitis, laryngitis, tonsillitis, pneumonia. In addition to 

infectious processes, the body also becomes susceptible to cancer. 

A real case was my brother, who was diagnosed with this syndrome. He experienced 

the following symptoms: Strabismus, recurrent upper, lower, and enteral respiratory 

infections, unsafe walking with a broad base of support, loss of balance, and difficult speech. 

Immunoglobulin: IGA=0, IgM=141, and IgG=86, however much stimulation was attempted, 

there were no results.  

After the death of the child, following the autopsy was found bilateral pleural 

adhesions, mucopurulent tracheobronchitis, both lungs with two lobes and two bronchi, 

shock kidneys, cerebellar tonsils, and cerebellar dystrophy. 

 

 

INFECȚII ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE 

 

Andreica Lucia 

Direcția de Sănătate Publică Cluj 

 

 Toate infecţiile intraspitalicesti urmează un model epidemiologic de bază, care dacă 

este înţeles şi recunoscut din timp ajuta la instaurarea unor măsuri eficiente de prevenire şi 

control al bolilor. Procesul epidemiologic nu poate fi declanşat în absenţa unei surse 

infecţioase; ulterior, infecţia urmează moduri de transmitere predictibile, pentru răspândirea 

într-o colectivitate. Rezervorul infecţios poate proveni din mediul exterior: o sursă de apă 

contaminată, vizitatorii, pacienţii bolnavi sau purtători, personalul medical. Speciile 

patogene se pot răspândi cel mai adesea, de la un pacient la altul, prin intermediul mâinilor 

murdare. În alte cazuri, transmiterea infecţiilor pe calea aeriană se poate realiza prin 

intermediul fragmentelor de sputa; picăturile infecţioase sunt răspândite prin tuse sau strănut. 

Orice intervenţie chirurgicală, ce induce un stres considerabil pentru organismul bolnav, 

poate contribui la creşterea susceptibilităţii în fata infecţiilor nosocomiale. 
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 Pentru combaterea și prevenirea infecțiilor intraspitalicești în România, a căror 

prevalență reală nu este cunoscută, trebuie implementat un program de supraveghere a 

infecțiilor nosocomiale și de formare a personalului medical. Acest program trebuie să 

beneficieze de contribuția întregului personal și a serviciilor implicate în îngrijirea sănătății, 

dar și de susținerea efectivă la nivel național. Supravegherea continuă, alături de programele 

de prevenire și combatere ale infecțiilor nosocomiale nu numai că vor determina scăderea 

acestora, dar, de asemenea, va contribui la o mai bună prioritizare a resurselor și eforturilor 

pentru îmbunătățirea asistenței medicale. 

 

All in-hospital infections follow a basic epidemiological model, which, if understood 

and recognized in time, helps to establish effective measures for the prevention and control 

of diseases. The epidemiological process cannot be triggered in the absence of an infectious 

source; subsequently, the infection follows predictable modes of transmission, for spreading 

in a community. The infectious tank can come from outside: a source of contaminated water, 

visitors, sick or carriers, medical staff. Pathogenic species can most often spread from one 

patient to another through dirty hands. In other cases, airborne infections can be transmitted 

through sputum fragments; Infectious drops are spread by coughing or sneezing. Any 

surgery, which induces considerable stress for the sick body, can help increase the 

susceptibility to nosocomial infections. 

          In order to combat and prevent in-hospital infections in Romania, the real prevalence 

of which is not known, a program for the surveillance of nosocomial infections and the 

training of medical staff must be implemented. This program should benefit from the 

contribution of all staff and services involved in health care, but also from effective support 

at national level. Ongoing surveillance, along with programs to prevent and combat 

nosocomial infections, will not only reduce them, but will also help to prioritize resources 

and efforts to improve healthcare. 

 

 

ÎNGRIJIREA PACIENTELOR CU PLACENTA PRAEVIA 

 

 

 Székely Dorottya-Apollónia 

 Kallos Katinka Julianna 

 Costin Adriana 

Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca 

 

Asistenta medicală are o contribuiție semnificativă în cadrul asistenței în placenta 

praevia, având o largă varietate de atribuții. Una dintre cele mai importante sarcini ale 

asistentei medicale este aceea de a da sfaturi referitoare la inserția patologică a placentei, 

demersul îngrijirilor, decursul bolii, complicațiile ce pot surveni în nașterea propiu-zisă. 

Asistenta trebuie să aibă o instruire corespunzătoare și abilități de bază legate de comunicare. 

Asistenta va avea în vedere atingerea unor obiective care ajută femeia să își depășească 

momentele de criză, de anxietate și să ia decizii în cazul apariției unor probleme. Învață 

pacienta semnele unor complicații și explică importanța anunțării medicului la apariția 
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orcărui semn. Este de asemenea important ca pacienta să se simtă în siguranță si să aibă 

încredere în echipa de îngrijire și să comunice cu aceasta. Este important să se explice 

pacientei (pe un limbaj pe care să-l înteleagă) demersul examinărilor, tratamentului, 

necesitatea acestora. 

Asistenta trebuie să informeze pacienta despre riscurile ce pot să apară în cazul 

placentei praevia: pentru mama (anemia - din cauza hemoragiilor, insuficiența renală acută, 

diferite infecții) și pentru făt (moarte perinatală, prolapsul de cordon, prematuritate, 

malformații etc.). Asistenta explică posibilitatea apariției unor complicații, dar asigură 

bolnava de faptul că prin controale periodice și supravegherea din timp a evoluției sarcinii 

pericolele care există atât pentru mama cât și pentru făt pot fi minimalizate. Explică 

necesitatea spitalizării, pentru punerea sub supraveghere medicală a gravidei în vederea unor 

intervenții în timp util, astfel scăzând mortalitatea maternală și cea fetală. Asistenta asigură 

un mediu favorabil, agreabil, măsoară și notează funcțiile vitale și vegetative, execută sarcini 

de servicii sanitare, ce pun în vedere igiena riguroasă, respectarea regimului igieno-dietetic, 

respectarea planului terapeutic și importanța prezentării la controale periodice. 

Personal consider că una din soluțiile la această problemă ar consta în realizarea unei 

mai bune educații sanitare a femeilor și în special a celor tinere, explicându-le necesitatea 

utilizării metodelor de contracepție pentru a evita numărul ridicat de chiuretaje și infecții 

care favorizează placenta praevia. 

În obstetrică, o meserie nobilă, avem ocazia să ajutăm femeia dornică să devină 

mamă. 

 

The nurse has a significant contribution to the placenta praevia, having a wide variety 

of attributions. One of the most important tasks of the nurse is to give advice on the 

pathological insertion of the placenta, the procedure of care, the course of the disease, the 

complications that may occur in the actual birth. The nurse must have appropriate training 

and basic communication skills. The nurse will consider achieving goals that help the woman 

overcome moments of crisis, anxiety and make decisions in case of problems. It teaches the 

patient the signs of complications and explains the importance of notifying the doctor at the 

appearance of any sign. It is also important for the patient to feel safe and trust the care team 

and communicate with them. It is important to explain to the patient (in a language they 

understand) the approach of examinations, treatment, their necessity. 

The nurse should inform the patient about the risks that may occur with the placenta 

praevia: for the mother  (anemia - due to hemorrhages, acute renal failure, various infections) 

and for the baby (perinatal death, cord prolapse, prematurity, malformations, etc.). 

The nurse explains the possibility of complications, but assures the patient that 

through regular checks and early monitoring of the evolution of the pregnancy, the dangers 

that exist for both the mother and the fetus can be minimized. It explains the need for 

hospitalization, to put the pregnant woman under medical supervision for timely 

interventions, thus decreasing maternal and fetal mortality. The nurse ensures a favorable, 

pleasant environment, measures and notes vital and vegetative functions, performs sanitary 

services tasks that take into account rigorous hygiene, observance of the hygienic-dietary 

regime, observance of the therapeutic plan and the importance of presenting to periodic 

checks. I personally believe that one of the solutions to this problem would be to achieve 



Bune practici în implementarea competențelor specifice domeniului sănătate şi asistenţă 

pedagogică în practica profesională 

 

175 

 

better health education for women and especially young women, explaining to them the need 

to use contraception to avoid the high number of curettages and infections that favor placenta 

praevia. In obstetrics, a noble profession, we have the opportunity to help the woman willing 

to become a mother. 

 

 

MIȘCAREA, UN FACTOR IMPORTANT ÎN MENȚINEREA SĂNĂTĂȚII 

 

Ilieș Simona 

Școala Postliceală Sanitară ,,Christiana” Zalău 

 

Este dovedit științific că mișcarea, mai ales cea în aer liber, în natură, îl face pe 

individ să se simtă mai bine. Beneficiile mișcării se reflectă, atât în sănătatea fizică, cât și în 

cea psihică.   

Efectele activității fizice se reflectă în funcționarea normală a plămânilor, dar 

contribuie și la creșterea densităţii oaselor, fapt ce diminuează riscul de apariţie a 

osteoporozei. De asemenea ajută la reglarea glicemiei, la reducerea tensiunii arteriale sau la 

îmbunătăţirea sistemului imunitar.  

Mișcarea are un impact benefic și asupra creierului. Menţinerea unei forme fizice 

bune, prin mișcare ajută la îmbunătăţirea capacităţilor de concentrare, memorare și gândire. 

Sunt suficiente doar 30 de secunde de activitate fizică pentru a crește performanţele 

creierului. 

Efectul activităţii fizice se resimte și asupra întregii bunăstări psihice a individului. 

Alergatul este o metodă eficientă de creștere a secreţiei de endorfine, denumite și moleculele 

fericirii, de a redobândi sau crește încrederea în sine, de a diminua stările de tensiune, stres 

sau depresie și de a arăta mai bine la exterior. 

De asemenea,  ieșirile în natură au un impact benefic ce se răsfrânge asupra întregii 

vieţi a individului, determinându-l să adopte un comportament prosocial (generozitate, 

empatie, amabilitate, ajutorare), să se simtă energizat, să devină mai recunoscător și mai 

satisfăcut de propria viaţă. 

În concluzie, mișcarea este „vitamina” de care are nevoie individul și în același timp 

reprezintă unul dintre secretele longevităţii. 

 

It is scientifically proven that movement, especially outdoors, in nature, makes the 

individual feel better. The benefits of exercise are reflected in both physical and mental 

health. 

The effects of physical activity are reflected in the normal functioning of the lungs, 

but also contribute to increased bone density, which reduces the risk of developing 

osteoporosis. It also helps regulate blood sugar, reduce blood pressure or improve the 

immune system. 

Movement also has a beneficial impact on the brain. Maintaining a good physical 

shape through movement helps improve your ability to concentrate, memorize, and think. 

Only 30 seconds of physical activity is enough to increase brain performance. 

https://semneletimpului.ro/sanatate/stil-de-viata/sport/3-motive-bune-pentru-a-face-sport.html
https://semneletimpului.ro/social/cum-te-poate-schimba-o-iesire-in-natura-te-schimba-psihic.html%20https:/semneletimpului.ro/social/cum-te-poate-schimba-o-iesire-in-natura-te-schimba-psihic.html
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The effect of physical activity is also felt on the entire mental well-being of the 

individual. Running is an effective method of increasing the secretion of endorphins, also 

called the molecules of happiness, to regain or increase self-confidence, to relieve tension, 

stress or depression, and to look better on the outside. 

Also, going out into nature has a beneficial impact that affects the entire life of the 

individual, causing him to adopt a prosocial behavior (generosity, empathy, kindness, help), 

to feel energized, to become more grateful and satisfied with his own life. 

In conclusion, movement is the “vitamin” that the individual needs and at the same 

time is one of the secrets of longevity. 

 

 

TERAPIA VAMPIR UN SPRIJIN ÎN RECUPERAREA SĂNĂTĂȚII 

 

Iluță Sorin Gabriel  

Școala Postliceală Sanitară ,,Christiana” Zalău 

 

,,Terapia vampir” este cunoscută în terminologia de specialitate ca PRP (platelet-

rich plasma) sau în limba română, plasmă bogată în plachete sanguine/trombocite și a fost 

folosită pentru prima oară în tratarea afecțiunilor cardiace. Ulterior, această formă de terapie 

s-a răspândit și în alte ramuri ale medicinei. 

Tratamentul cu plasmă proprie îmbogățită cu trombocite este cea mai modernă 

soluție de regenerare a corpului prin forțe proprii. PRP conține 3 proteine: fibrina, 

fibronectina și vitroctina, ce au rol important în procesul de regenerare a țesuturilor 

deteriorate. Terapia PRP stimulează procesul de vindecare, reglează inflamația și inhibă 

proliferarea bacteriilor. Procedeul poate fi folosit în combinație cu alte tratamente locale sau 

sisteme, precum antibioterapia.  

Tratamentul stimulează capacitatea naturală de vindecare a organismului, terapia 

duce la o reparare mult mai rapidă  și eficientă a țesuturilor. Tratamentul Terapia Vampir 

reîntinerește, revitalizează și regenerează  pielea, hidratează în profunzime, atenuează 

ridurile, cicatricile, cearcănele, oferă stralucire tenului. Candidatul ideal pentru tratamentul 

cu plasmă este persoana cu vârsta de  16-55 ani, activ din punct de vedere fizic, cu o afecțiune 

articulară, de cauză mecanică sau traumatică. Procedura nu este dureroasă, pacientul se 

deplasează liber fără sprijin. Nu există riscuri de reacții alergice date de produsul injectat. 

Printre contraindicațiile terapiei PRP se numără stările febrile, afecțiunile de 

coagulare a sângelui, bolile autoimune, afecțiuni oncologice, infecții pe zona care urmează 

a fi supusă procedurii, sarcina și alăptarea. 

 

“Vampire therapy” is known in specialized terminology as prp (platelet-rich plasma) 

or in Romanian, plasma rich in platelets/platelets and was used for the first time in the 

treatment of heart conditions. Later, this form of therapy spread to other branches of 

medicine.  

Platelet-enriched own plasma treatment is the most modern solution for self-

regeneration of the body. PRP contains 3 proteins: Fibrin, fibronectin, and vitroctin, which 

play an important role in the regeneration of damaged tissues. PRP therapy stimulates the 
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healing process, regulates inflammation and inhibits the proliferation of bacteria. The 

procedure can be used in combination with other local treatments or systems, such as 

antibiotics. 

Treatment stimulates the body’s natural healing ability, therapy leads to a much faster 

and effective tissue repair. Treatment Vampire Therapy rejuvenates, revitalizes and 

regenerates the skin, deeply moisturizes, alleviates wrinkles, scars, dark circles, it gives shine 

to the skin. The ideal candidate for plasma treatment is the 16-55-year-old physically active 

person with a joint, mechanical or traumatic condition. The procedure is not painful, the 

patient moves freely without support. There is no risk of allergic reactions from the injected 

product. 

Among the contraindications of prp therapy are febrile States, blood clotting 

disorders, autoimmune diseases, oncological diseases, infections on the area to be subjected 

to the procedure, pregnancy and lactation. 

                                             

 

PORTRETUL ASISTENTULUI MEDICAL IDEAL 

 

Iluță Sorin Gabriel 

Școala Postliceală Sanitară ,,Christiana” Zalău 

  

Asistentul medical ideal este de fapt un profesionist care întruchipează perfecţiunea, 

însă nu o persoană-robot care realizează aceleaşi acţiuni în fiecare zi, ci o persoană deschisă 

la tot ce este nou şi care se adaptează la astfel de noutăţi. În această meserie este nevoie e 

ajustări şi reînnoiri care se realizează pe parcursul traseului ales, astfel că idealul pe care ni 

l-am propus este mereu de neatins, deoarece în fiecare zi trebuie să fim mai buni decât am 

fost în ziua precedentă. 

Meseria de asistent medical este una nobilă, în care trebuie să dăm dovadă de mult 

curaj, dar şi de o mare responsabilitate. De serviciile asistentului medical  beneficiem nu 

numai atunci când suntem bolnavi, ci şi atunci când suntem sănătoşi (în cazul în care dorim 

un control de rutină, o fişă medicală pentru angajare sau pentru permis de conducere, etc.).  

Relaţiile dintre asistentul medical şi pacient nu trebuie să fie una pur formală, cum de 

obicei s-a împământenit pe la noi, ea trebuie să se transforme într-un parteneriat, într-o 

colaborare, în care asistentul medical  să devină  într-adevăr un membru al familiei. Din acest 

motiv, pentru a se crea o asemenea relaţie este nevoie de timp şi efort de ambele părţi, şi mai 

ales de disponibilitatea de comunicare. 

Asistentul medical trebuie să dea dovadă de artă şi profesionalism, astfel că, fiind un 

furnizor de servicii de sănătate trebuie să promoveze sănătatea, să prevină boala, să 

reinstaureze sănătatea, să aline suferinţa, indiferent de vârtsă, de rasă, condiţie socială, numai 

în interesul pacientului şi sub cenzura conştiinţei morale.  

 

The ideal medical assistant is actually a professional who embodies perfection, but not 

a robot person who performs the same actions every day, but a person who is open to 

everything new and who adapts to such novelties. In this profession there is a need for 

adjustments and renewals that are made along the chosen route, so that the ideal we set 
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ourselves is always unattainable, because every day we have to be better than we were the 

previous day. 

The job of medical assistant is a noble one, in which we have to show a lot of courage, 

but also a great responsibility. We benefit from the services of the nurse not only when we 

are sick, but also when we are healthy (if we want a routine check-up, a medical record for 

employment or driving license, etc.). 

The relations between the nurse and the patient should not be purely formal, as he 

usually established himself here, it must turn into a partnership, into a collaboration, in which 

the nurse really becomes a Member of the family. For this reason, creating such a 

relationship takes time and effort on both sides, and especially the availability of 

communication. 

The medical assistant must show art and professionalism, so that as a health service 

provider he must promote health, prevent disease, restore health, alleviate suffering, 

regardless of age, race, social condition, only in the interest of the patient and under the 

censorship of moral conscience. 
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