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ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL
GENERALIST ÎN SOCIETATEA 

CONTEMPORANĂ
Îngrijirea omului

suferind se pierde în
negura timpurilor ...
atunci când femeile
pansau rănile bărbaţilor
întorşi din lupte sau de
la vânătoare, folosind
diferite plante
tămăduitoare.

Uneori îngrijirile
erau asigurate de per-
soane voluntare, apar -
ţinând unor comunităţi
religioase, al căror de-
votament suplinea
com petenţa tehnică şi
preparatele farmaceu-
tice de azi.

Mai aproape de
zilele noastre, în 1860,
este înfiinţată prima
şcoală de asistente
medicale (nurse) la
Londra de către Flo-
rence Nightingale. La începutul secolului al XIX – lea vocaţia de asistent medical se degajează treptat de speci-
ficul caritabil, devenind progresiv o veritabilă profesie încărcată de îndatoriri, mai ales morale. Există şi un
jurământ depus în unele şcoli sanitare în amintirea principiilor morale pe care le-a promovat întemeietoarea în-
grijirilor medicale moderne, denumit „ Jurământul Florence Nightingale”.

„ Mă leg cu trup şi suflet , în faţa lui Dumnezeu şi faţă de această adunare, că-mi voi petrece viaţa în cin-
ste şi că voi practica profesia mea cu loialitate ...

Mă voi strădui să-i ajut pe medici în tratamentul prescris de ei şi mă voi devota celor pe care îi îngrijesc.” 
Profesia de asistent medical, sub diferitele ei denumiri (nursă, infirmieră) s-a dezvoltat mereu, având o

largă implicaţie socială, deoarece îngrijirea sănătăţii este o componentă esenţială a vieţii sociale, evoluând
odată cu ea.

Rolul asistentului medical constă în a ajuta persoana sănătoasă sau bolnavă să-şi menţină sau să-şi recâştige
sănătatea, iar alteori să o asiste până în ultimele sale clipe de viaţă. Pentru aceasta asistentul medical are nevoie
de o cultură generală de specialitate pentru a putea acţiona cu competenţă şi cu promptitudine în orice situaţie.

Pentru îngrijiri de calitate nu este suficientă numai pregătirea teoretică, ci este nevoie şi de o pregătire
practică, precum şi de comunicarea eficientă cu persoanel din aceeaşi echipă. Sunt necesare, de asemenea, şi
înalte calităţi morale: conştinciozitate, altruism, blândeţe, delicateţe, ceea ce ridică calitatea actului medical.
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Cele patru responsabilităţi esenţiale ale asistentului medical sunt păstrarea sănătăţii, prevenirea
îmbolnăvirilor, restaurarea sănătăţii şi înlăturarea suferinţei.

Respectul faţă de viaţă, faţă de demnitatea umană şi faţă de drepturile omului fac parte integrantă din în-
grijirile medicale, nefiind influenţat de naţionalitate, religie, culoare, vârstă, sex sau statut social.

În exercitarea profesiei sale, asistentul medical creează o ambianţă în cadrul căreia valorile, obiceiurile şi
religia individului sunt respectate. El respectă secretul profesional şi analizează informaţiile personale deţinute
despre bolnav şi trebuie să ştie cui să le comunice în mod conştient şi de bună credinţă. Asistentul medical ia
toate măsurile necesare pentru a proteja pacientul în cazul în care tratamentul şi îngrijirea medicală a acestuia
sunt puse în pericol de acţiunile altor persoane. De asemenea, asistentul medical trebuie să se preocupe de
perfecţionarea sa profesională.

Aceste cerinţe fac parte din Codul Internaţional de Deontologie pentru Asistenţi Medicali, adoptat pentru
prima oară la  Sao Paolo, în iulie 1953. În forma sa finală, Codul a fost revizuit şi adoptat de Consiliul
reprezentanţilor naţionali ai I.C.N. în Mexico City, în mai 1973.

Profundele schimbări în îngrijirea sănătăţii în Europa ridică întrebări cheie pentru asistenţii medicali.
Problema nu este dacă va trebui să-şi schimbe modul de a practica, ci cum îl vor schimba şi ce roluri vor juca
în asigurarea nevoilor de sănătate ale viitorului. Cei care lucrează în domeniul medical au nevoie de un spri-
jin activ la toate nivelele pentru a fi ajutaţi să-şi intensifice contribuţia la sănătatea tuturor.

Asistenţii medicali generalişti se află deja ăn prima linie a reformei. La Conferinţa de Nursing a Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii din 1988, asistenţii medicali din Europa şi-au ales strategia „Sănătate pentru toţi”, prop-
unându-şi să creeze un nou tip de nursă. Asistenţii medicali vor fi practicieni cu experienţă, care pot lucra sin-
guri sau în parteneriat cu alţi profesionişti, pentru a acorda îngrijiri primare de sănătate în orice situaţie. În
acest sens va creşte rolul asistentului medical în cadrul comunităţii.

Profesia de asistent medical generalist trebuie să se sprijine pe baye ştiinţifice. A fost depăşită perioada în
care această profesie a fost considerată un serviciu auxiliar în domeniul medical, fără o identitate specială.

Nursingul este deopotrivă o ştiinţă şi o artă, folosind cunoştinţe din domeniile ştiinţelor fizice, sociale,
medicale şi biologice.

Datorită multiplelor scimburi de experienţă după anul 1990, cu unităţi de învăţământ similare din Europa
şi SUA, învăţământul sanitar din România a reuşit să se modernizeze. Este meritul personalului didactic al
şcolilor postliceale sanitare, de stat şi private, şi al asociaţiilor profesionale ale cadrelor medii care au reuşit să
impună o nouă concepţie în abordarea pregătirii profesionale a asistenţilor medicali. Absolvenţii acestor şcoli
sunt bine plasaţi pe piaţa muncii, atât în ţară cât şi în străinătate, deoarece sănătatea este cea mai preţioasă
avuţie a unui om.

Preşedinte – Director general,
PRof. DR. VIoRel eNeA
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MOTTO:
,, Omnium artium medicina 

nobilissima est.’’
( Medicina este cea mai nobilă dintre

toate artele.)
Calitatea  este un concept cu o conotaţie

de mare valoare la nivelul sistemului sanitar
care se concretizează prin a face ceea ce tre-
buie şi când trebuie, în aşa fel încât să con-
tribui cu eficienţă maximă la recuperarea
stării de sănătate a pacientului, într-un cuvânt
la prestarea unui act medical de calitate.

Liceul Teoretic Centrul de Studii ,,Ștefan
cel Mare și Sfânt" Școala postliceală
Sanitară, Botoșani este un avanpost al re-
formei sistemului de învățământ din Româ-
nia, autorizată, recunoscută și acreditată de
Ministerul Educației și Cercetării Științifice,
de Agenția Română de Asigurare a Calității
în Învățământul Preuniversitar și de Uniunea
Națională pentru Dezvoltarea Învățământului
Particular Preuniversitar din România.

Valorile noastre sunt oamenii, elevii și
profesorii, o mare familie, o comunitate care
a reușit să își creeze o personalitate distinctă
în învățământul botoșănean.

Prin școala postliceală sanitară formăm
asistenți medicali generaliști, asistenți medicali de farmacie și asistenți de balneo-fizio-kinetoterapie, bine
pregătiți, competitivi pe piața muncii, din țară și din străinătate. Facem eforturi ce se regăsesc în rezultatele no-
tabile pentru un învățământ sanitar performant, compatibil cu reperele educaționale ale prezentului și, mai ales,
ale viitorului.

Mă bucur că și în  acest an elevii Școlii Postliceale Sanitare ,,Ștefan cel Mare și Sfânt", Botoșani mai scot
o revistă cu specific activității sanitare și urez mult succes colectivului de redacție și colaboratorilor.

Director,
Prof. elena DAVID
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REPERE DE CALITATE ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ

O societate modernă se bazează întotdeauna pe o economie de piaţă clădită pe respectul faţă de clienţi, pe
respectarea cerinţelor acestora şi pe preîntâmpinarea cerinţelor clienţilor. În acest context, orice tip de
organizaţie, fie ea şi de învăţământ, trebuie să aibă ca principal obiectiv satisfacerea cerinţelor clientului şi
îmbunătăţirea continuă a activităţilor prestate implicit a acestor tipuri de calităţi.

Asigurarea calităţii a fost identificată ca necesitate mai întâi în economie şi, apoi, a devenit preocupantă şi
pentru alte domenii, inclusiv pentru învăţământ. Astfel că s-a impus, imediat ce România a intrat in Uniunea
Europeană, abordarea politicii europene de promovare a calităţii. Raţiunea porneşte de la:

1. În Europa, calitatea are încă o imagine naţională, în sensul că atunci când este vorba de calitatea unui
produs, aceasta este epreciată în funcţie de ţara de provenienţă. Situaţia reprezintă un obstacol artificial pen-
tru libera circulaţie a produselor româneşti, printre care şi recunoaşterea diplomelor româneşti;

2. Comisia Europeană a constatat că nu există „o imagine a calităţii” şi nici o „cultură europeană a calităţii”
încă bine conturată, deşi a introdus conceptul încă din 5 decembrie 1993.

S-a căzut de acord căp dezvoltarea unei „imagini europene” şi a unei „culturi europene” ale calităţii, pre-
cum şi difuzarea de informaţii referitoare la calitate ar fi de natură să consolideze piaţa unică europeană. Di-
mensiunea economică a calităţii a fost completată, ulterior, cu alte două coordonate, între care cea educativă a
devenit o prioritate. Spaţiul educativ european şi asigurarea calităţii în educaţie au fost configurate prin două
procese care au devenit deja de notorietate: procesul Bologna şi procesul Lisabona.

Făcându-se o analiză a rapoartelor periodice ale Comisiei Europene, s-a observat permanenta preocupare
de a trage semnal de alarmă şi de a constata absenţa unor progrese consistente, aspecte ce au condus la stabilirea
unui număr de acţiuni prioritare. Spre exemplu, Comisia a stabilit că în domeniul învăţământului preuniversi-
tar, cinci termeni trebuie să reprezinte, conceptual, coloana vertebrală a proiectului sistemului de asigurare a
calităţii, Aceştia constituie Pentada sistemului de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar:

l SeRVICIU (provenit din economie şi administraţie)
l CAlITATe (specific economiei şi ştiinţelor)
l eVAlUARe (trimite la psihologie şi pedagogie)
l oRGANIZAŢIe (are corespondent în sociologie şi management)
l STANDARD (acoperă o paletă largă de domenii, de la metrologie la tehnică).
Aceste cinci concepte, fiind preluate din alte domenii şi, în consecinţă, fiind mai puţin utilizate sau cir-

culând cu sensuri improprii în sfera învăţământului, ele vor defini mai adecvat şcoala actuală şi vor conferi un
plus de pragmatism şcolii în societatea cunoaşterii, întrucât:

„ Educaţia devine, tot mai mult, un serviciu public, furnizoare de calitate, care este evaluată/autoevaluată
ca o organizaţie/instituţie, în baza unor standarde/benchmarking-uri şi al cărei management asigură satisfac-
erea cerinţelor clienţilor, în condiţii de eficienţă şi de maximizare a valorii adăugate”.

Reforma învăţământului a inclus şi până acum elemente ale asigurării calităţii în educaţie, dar nesistematic,
incoerent şi discontinuu. O explicaţie ar porni de la dificultăţile specifice reformelor educaşionale, dar, mai ales,
de la contextul actual al ţării noastre, o ţară în care reforma econimică, suportând amânări repetate, e anevoioasă,
reforma administraţiei este lentă, neperformantăm în timp ce managementul este fără vigoare, fără proiecte şi
prea puţin performant.
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Dimensiunea europeană a calităţii a fost completată cu cerinţe ale societăţii româneşti, împlinindu-se
dorinţa de „a gândi global şi a acţiona local”. Dintre coordonatele locale şi naţionale ale calităţii, amintim:

1. Asumarea responsabilităţii de către unităţile/instituţiile de învăţământ pentru calitatea proprie prestaţii;
2. Folosirea eficientă şi transparentă a resurselor publice, alocate învăţământului;
3. Creşterea încrederii în capacitatea învăţământului de a satisface aşteptările implicite şi explicite ale

societăţii;
4. Asigurarea pregătirii performante a absolvenţilor, pentru a contribui eficient la dezvoltarea economică

şi socială a României.
Extragem din sfera acestor patru coordonate următoarele aspecte ce vizează calitatea şi care considerăm că

trebuie îmbunătăţite, după cum urmează:

a) în ceea ce priveşte procesul de predare-învăţare;
- mărirea caracterului atractiv al activităţii didactice;
- tratarea diferenţiată a elevilor;
- predare din perspectiva interdisciplinară;
- activitate centrată pe elev sau grup de elevi;
- o comunicare cât mai eficientă cu elevii;
- implicarea mai accentuată a elevilor în autoevaluare;
- respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor;
- realizarea feed-back-ului;
- accent pe evaluarea formativă;
- utilizarea mijloacelor moderne de învăţare;
- folosirea cu discernământ a auxiliarelor didactice şi realizarea acestora în concordanţă cu cerinţele colec-

tivului de elevi;
- varietatea resurselor materiale folosite în lecţie;
- conceperea de materiale de către elevi;

b) în ceea ce priveşte realizarea unui act educativ de performanţă de către cadrul didactic:
- utilizarea lecţiilor AEL;
- predarea în echipă;
- realizarea şi valorificarea interasistenţelor;
- completarea portofoliilor elevilor;
- realizarea portofoliului profesorului;
- realizarea planificărilor anuale;
- realizarea planificărilor unităţilor de învăţare;
- realizarea şi utilizarea testelor;
- folosirea laboratoarelor şi cabinetelor şcolare;
- interes pentru formarea continuă;
- rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare.

DIReCToR ADJUNCT 
Prof. Carmelia STANCIU
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Profesia de asistent medical face
parte din categoria celor mai nobile

meseriii
Înseamnă muncă în echipă, înseamnă curaj, dăruire, mai înseamnă să uiți problemele tale punând pacien-

tul pe un loc prioriotar.
Asistenta medicală este îngerul de la patul bolnavului. Medicul îl vindecă pe bolnav, însă asistenta medicală

se îngrijeste de el.
Urmând cursurile Facultății de Medicină G.T.Popa Iași, specializarea asistent medical generalist, la început

mi s-a părut că este destul de dificil să fii în slujba omului bolnav dar pe parcurs am îndrăgit această meserie
și abia așteptam să profesez, să mă fac utilă să fiu alături de cei aflați în suferință.

Îmi doream întotdeauna să împărtășesc cunoștințele mele și altora, astfel și alții să poată îngriji oameni
aflați în suferință.

Am avut șansa să fiu angajată ca asistent medical – maistru instructor la Centrul de Studii ,,Ștefan cel Mare
și Sfânt” Școala Postliceală Sanitară –Botoșani.

În prima zi de cursuri aveam emoții mai mari decât elevii deoarece era prima generație a școlii precum și
primul meu curs  predând  ceea ce am învățat ca asistent medical.

La această școală am găsit tot sprijinul din partea conducerii, cât si din partea colegilor, care m-au făcut să
simt că îmi practic bine profesia de asistent medical .

Sunt la a patra generație de absolvenți ai acestei instituții și fiecărui elev am căutat să-i sădesc în suflet bu-
curia de a putea ajuta pe semeni la nevoie, de a ști ce înseamnă să fii împlinit sufletește atunci când ajutorul
tău a dat roade.

M-am folosit și mă folosesc în continuare de o bază materială completă pentru formarea asistentului med-
ical în profesia sa ca asistent medical gerneralist și am satisfacția când văd că munca mea și a colegilor mei nu
este în zadar.

În dercursul acestor ani au absolvit asistenți medicali care s-au angajat în diverse instituții medicale și aduc
cinste Centrului de Studii ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” Școala Postliceală Sanitară – Botoșani.

Ca maistru instructor mă straduiesc ca elevii acestei școlii să acumuleze toate cunoștințele pentru a-și pro-
fesa meseria cu succes și îi sfătuiesc ca și după ce termină această școală să fie într-o continuă formare.

Le-am insuflat dragostea pentru această nobilă profesie, să nu uite niciodată că omul bolnav are nevoie de
îngrijire, de un zâmbet și o vorbă bună.

Mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și pot să spun că îmi iubesc profesia si sunt mândră
de ceea  ce fac.

Îngrijirea bolnavilor este o profesie eternă. Așadar, atâta timp cât vor exista oameni, va fi mereu nevoie de
grijă, compasiune, înțelegere. 

Asistent medical generalist – maistru instructor, 
MăZUReAC eleNA 
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Non scholae se vitae discimus 
(Nu pentru scoală ci pentru viață 

învățăm)
S-a spus de multe ori că oamenii sunt ceea ce au învățat iar oamenii doresc întotdeauna să învețe să

gândească (uneori cu zeii), să simtă (de multe ori ca Sfinții), să vrea (cu puterea regilor), să zboare (asemenea
lui Icar). 

Toate acestea le învață în ȘCOALĂ – creația multor "creiere asociate", fără de care drumul spre stele nu ar
fi posibile. 

Vă propun un exercițiu de imaginație: închipuiți-vă cum ar arăta viața omului fără școala…?! Bezna,
neputința, limitare, ar putea fi doar câteva răspunsuri posibile pe care înțelepciunea populară le completează
astfel: "școala face omul, om și altoiul pomul, pom". 

Aici învățăm să descifrăm primele slove, aici caligrafiem cuvintele care dau sens vieții precum mama și iu-
bire aici învățăm să ne cunoaștem, aici ne desăvârșim personalitatea. În școală ni se asigură instrucția și tot aici
ni se deschid perspectivele.

O asemenea școala este și cea de la Centrul de Studii “Ștefan cel Mare și Sfânt”, o unitate care în cincis-
prezece ani de existentă a căpătat un prestigiu binecuvantat în târgul lui Botoș și nu numai.

Aici am încercat, alături de mulți dascăli foarte bine pregătiți, să-i inițiem pe cei care vor să afle lucruri noi
și să-i sprijinim să izbândească.

Se știe că viețile dascălilor sunt alcătuite din generații care se succed cu prea mare repeziciune, ne secătuiesc
dar ne dau și putere, ne dezamăgesc dar ne și încălzesc cu căldura inimilor lor tinere și fac ca și inimile noas-
tre să bată în ritmul inimilor lor chiar dacă ele “locuiesc” în trupuri ostenite.

Investim în elevii noștri trudă și suflet și-i vedem cum înfloresc și se deschide spre lume. Îi ajutăm să învețe,
să zboare alături de aștri și să înțeleagă că trebuie să dobândească informații căci se știe că “puterea vine din
cunoaștere” iar cunoașterea se dobândește în școală. Îi învățăm să devină sensibili, altruiști, manierați dar și
cetățeni responsabili. Încercam să le oferim adevarate modele morale și-i sfătuim să învețe să conjuge verbul
a răzbate prin muncă asiduă și cinstită. 

Se spune că există persoane care-și pun amprenta asupra formării și dezvoltării fiecăruia dintre noi. 
Toți profesorii de la Centrul de Studii “Ștefan cel Mare și Sfânt”, cu tenacitate și profesionalism, au con-

tribuit la pregătirea elevilor spijinindu-i să treacă la nivelul următor.  Cu mândrie spunem că în această în
această școală s-au format elevi care, datorită cunoștințelor dobândite aici, au putut accede în învățământul
postliceal și universitar iar astăzi sunt specialiști în domenii diverse: medicină, psihologie, învățământ,
economie etc. 

Știm că fiecare dintre foștii noștri elevi, “sfințesc” locurile în care lucrează, trudesc cu profesionalism și
rigoare, se autodepășesc și lasă “urme” pe care nici vântul, nici zăpada, nici timpul nu le vor putea șterge. 

Se știe că “un profesor este asemeni unei lumânări, el se mistuie pe sine însuși, pentru a lumina calea al-
tora”. Tot corpul profesoral a procedat așa în cei 15 ani care au trecut și cu toții suntem convinși că valorile in-
oculate elevilor noștri se vor perpetua peste vremuri. De aceea, la ceas aniversar, îi urăm școlii noastre dragi:
“Vivat, crescat, floreat”. 

PRof. MARINICA MIhAI 
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Înțelepciunea nu se predă. Ea se
trezește… înțelepciunea e a fie că -
ruia, în sensul că ea pune în ordine o
neliniște anumită. E o punere în
formă. Forma fiecăruia, ne spune
Constantin Noica și are dreptate. 

Nu ești înțelept până când nu ai
greșit, și nu ai greșit până când nu ai
încercat să te depășești. Acesta e un
lucru pe care cred că fiecare dintre
noi l-am facut în acești trei ani și
pentru acest lucru vă felicit.

Adevărul este însă că nimic din
ce am putea spune cu ajutorul cu-
vintelor nu poate explica măcar puțin din ceea ce un om, care are o pasiune, simte către acel ceva care atracția
i-a trezit interesul și care i-a incalzit inima. Nu sunt cuvinte potrivite pentru miracole și nici pentru jertfă, prin
urmare nici pentru iubire desconsiderată, singură în stare să schimbe și să transforme suferința în mai bine. Și
cred cu toată tăria că asta suntem chemați să facem, fiecare dintre noi. 

Un om înțelept , un om al lui Dumnezeu, Mitropolitul Antonie al Surojului ne spune că pe când încă prac-
tica medicină, în timpul razboiului, odată cu primele bătălii i-au fost aduși unsprezece soldați răniți, în ochii
cărora încă se citea teroarea și teama frontului. Și-a spus că trebuie să facă tot ce poate pentru acești oameni și
de aceea și-a practicat meseria cât mai bine și cât mai repede pentru ca ei să nu aibă mult de așteptat. Apoi îi
trimitea în salonul pacienților. După ce și-a terminat treaba a intrat în acel salon, iar ceea ce a descoperit este
că nu recunoștea nici una dintre figurile acelor soldați. Le examinase, rănile de la mână, piept și picioare, dar
nu observase nici un chip pentru că nici unul nu avea răni în acel loc. Și toți erau încă traumatizați, într-o stare
de șoc, incapabili să-și revină. După această primă experință a hotărât că cu urmatoarea serie de răniți să pro-
cedeze diferit. Fără să se oprească din a le îngriji rănile, a intrat în vorbă cu ei, i-a intrebat cum îi cheamă, dacă
le e frică, unde sunt răniți. Rezultatul a fost ca acesti soldați răspunzând la întrebări simple reușeau să-și verse
angoasă, teama, să treacă de șoc. Reușeau să simtă că în mijlocul unei experiențe grele nu sunt singuri. 

Ceea ce cred că învățăm de aici este că a fi asistent, medic, pilot, gradinar, sau orice altceva nu are o anumită
rețetă. Ea ține de înțelepciunea fiecăruia și de neliniștea cu care inima lui bate pentru a-și împlini menirea. E
nevoie de pasiune, e nevoie să simți că sufletul tău se odihnește în ceea ce tu faci, că își găsește împlinirea. Dar
sa fii asistent înseamnă să fii om. Înseamnă să ai destulă compasiune, înțelegere, și lumina sufletească pentru
a realiza că nu ai de-a face cu un număr, cu un anumit pat ocupat de un bolnav ci cu un om. Momentul în care
numărul s-a trasformat în persoană e momentul în care tu te-ai trasformat în asistent, și e momentul în care ți-
ai împlinit menirea nu doar ca profesionist ci ca și om. Tocmai de aceea, încercați ca oriunde veți fi, să vă
faceți meseria cu gândul acesta: oricine poate fi asistent, medic, pilot, grădinar și să-și câștige existența dar nu
oricine poate fi asistent, medic, pilot, grădinar și să schimbe o viață în bine. Pentru asta e nevoie de pasiune,
muncă și de arta de a fi om. 

Orice profesionist necesită o bună pregătire. Cu atât  mai  mult personalul medical, pentru că,  de
competențele sale, depinde viața unui om. 

Vreau să mulțumesc atât în numele meu cât și al colegilor mei, domnului președinte, domnișoarei directoare,
doamnei diriginte și tuturor cadrelor care ne-au îndrumat în toți acești ani, dar în aceeași măsură mulțumesc
familiei, prietenilor și stafului medical, care ne-au fost alături în aceeași măsură!

elev IoNel AlINA ANUl III AMG
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“Doar o viață trăită pentru alții
merită să fie trăită.”

Einstein
După anii de școală fiecare om își dorește să aibă o profesie care să-i placă și să-l caracterizeze. Astfel

am ajuns să-mi doresc să ajung asistent medical generalist. Mi-am dorit această meserie datorită dragostei
imense, ce o port în suflet, pentru oamenii din jur. M-am gândit că practicând această meserie voi reuși să le
fiu alături, și să-l ajut mai mult în suferințele lor.

Prima zi de școală în Centrul de studii ,,Ștefan cel Mare și Sfânt" am trăit-o cu emoție deoarece am de-
scoperit aici o școală destul de severă cu un colectiv de profesori și elevi foarte buni. Dacă în primele zile totul
îmi părea complicat și greu, cu timpul și cu ajutorul orelor de laborator, informațiile teoretice au început să
prindă conturul tehnicilor de îngrijire.

După un semestru de teorie și laborator am ajuns în sfârșit în stagiul practic pe care îl urmăm în Spi-
talul Județean de Urgență  ,,Mavromati". 

Primii pași pe holul spitalului aveau să-mi aducă conștiința realității acestei profesii. Prima zi a fost o zi de
maraton în care alergăm din salon în salon încercând să ajut pe cât îmi permiteau cunoștințele acumulate până
în acel moment. Erau pacienți imobilizati la pat care aveau nevoie să fie hrăniți pentru a se alimenta, sau
pacienți care aveau nevoie să fie ajutați să meargă la toaletă. Nu am realizat când a trecut timpul, la sfârșitul
zilei eram foarte obosită, dar mulțumită. Privirile pline de recunoștință ale acelor oameni în suferință îmi dădeau
acel sentiment unic de utilitate.

Încet încet, sub supravegherea asistentelor de pe secție, am început să practic și primele tehnici de în-
grijire cum ar fi măsurarea funcțiilor vitale și reprezentarea valorilor în foile de observație, administrarea
medicamentelor pe cale orală, după care au urmat și primele injecții. 

Să fii asistent medical nu e o profesie ușoară, dincolo de volumul mare de muncă datorită raportului din-
tre personalul medical și pacienți, trebuie să fii puternic. Puternic să poți vedea atâția oameni bolnavi, chinuiți
și în suferință și să-i ajuți prin tot ce se poate face din punct de vedere medical și uman pentru ei.

Că să poți practica această meserie trebuie să știi să te dăruiești, să te sacrifici, să iubești, să fii milos,
să fii corect și bineînțeles responsabil. Sunt foarte mulțumită că mi-am ales această profesie și îmi doresc să o
practic cât mai mult pentru că nimic nu mă face mai fericit și mai împlinit ca om decât sentimentul că sunt de
folos și pot ajuta și alina suferința altui om și nu există satisfacție mai mare că mulțumesc-ul sincer și strân-
gerea de mână a acelui om.

“Doar o viață trăită pentru alții merită să fie trăită”    Einstein…

RoMANIUC oTIlIA-eleNA
Anul I AMG
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Știați că ... 
u Cercetarile arata ca tantarii sunt mult mai atrasi de persoanele care tocmai au mancat banane.
u Sughitul trece daca tineti mainile in apa foarte rece sau daca va zgariati lobul urechilor cu unghia?
u O pisica in casa inseamna scaderea tensiunii arteriale si ca urmare a riscurilor unei boli cardiace?
u O persoana este cu circa 6mm mai inalta pe timp de noapte?
u Un stranut are o viteza de peste 965 km/h?
u Prima masura de contraceptie cunoscuta in istorie a fost folosirea excrementelor de crocodil de catre

egipteni in anul 2000 i.Hr?
u Bobul de strugure este o mica bomba daca e pus in cuptorul cu microunde?
u Creierul omului de Neanderthal era mai mare decat al nostru?
u Plamanul drept primeste mai mult aer decat cel stang?
u Este imposibil sa stranuti cu ochii deschisi?
u Un barbat obisnuit mananca in jur de 50 de tone de alimente de-a lungul vietii pentru a mentine o greu-

tate de 80 de kg?
u Pentru a putea citi harti, trebuie sa ai ceea ce se numeste "abilitate spatiala", pe care majoritatea barbatilor

o au bine dezvoltata spre deosebire de femei
u Unele paste de dinti contin antigel si majoritatea sunt toxice, de aceea se recomanda sa nu inghititi?
u Cea mai intrebuintata leguma din lume este ceapa
u Servetelele nazale au fost initial folosite ca bandaje in Primul Razboi Mondial?
u In anul 2020, bolile mintale vor reprezenta a doua cauza de deces, se arata intr-un raport al OMS din

cauza poluarii, alimentatiei chimizate si mutatiilor genetice la plante.
u 70% din oameni se tem mai mult de paianjeni decat de moarte;
u Fructele culese in orele de dimineata sau de seara sunt mult mai gustoase decat cele culese la amiaza.
u Montpelier, Vermont este singura capitala de stat american fara vreun McDonald's.
u Celulele moarte ale pielii constituie aproape 60% din praful pe care il stergem de pe mobile.
u Scaunul electric a fost inventat de un dentist
u Prima femeie din Europa care a fumat a fost regina Caterina de Medicis, pentru ca a fost convinsa de

astrologi si prezicatori ca tutunul ii va revigora tenul?
u Fiecare persoana are o amprenta unica a limbii, asa cum sunt si cele ale degetelor?
u Feniletilamina produce o usoara stare de visare si este produsa de catre creier in momentul in care doi

oameni sunt indragostiti, iar aceeasi substanta se gaseste si in ciocolata?
u In 1987, American Airlines a economisit 40.000 $ eliminand cate o maslina din fiecare salata servita celor

care stateau la business class?
u Durata de viata a unei papile gustative este de 10 zile?
u Cresterea creierului se opreste in jurul varstei de 15 ani.
u Intamplarile cele mai frecvente in vise sunt: caderile; esecurile repetate in desfasurarea unor actiuni;

activitati legate de locul de munca sau de scoala; experientele sexuale; persoana care doarme se viseaza ca
fiind urmarita sau atacata de cineva?

u Sunt necesare aproximativ 200.000 de incruntari pentru aparitia unui rid permanent deasupra
sprancenelor?

uAtunci cand ne lovim intr-un anume loc din zona cotului resimtim o durere acuta. Aceasta se datoreaza
faptului ca pe aici trece nervul cubital, pozitionat de-a lungul osului humerus. Se considera ca aceasta ar fi o
scurta forma de paralizie.
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Știați că …
Anemia este a doua boala in lume ca incidenta, dupa caria dentara?

Si ne referim in special la anemia feripriva, cea caracterizata prin carenta de fier. Alimentele care se con-
suma in zilele noastre sunt procesate in marea majoritate, astfel substantele nutritive sunt extrase si inlocuite
cu altele care sunt calorice, dar nu sunt nutritive. Cu alte cuvinte ne ingrasam dar nu ne vitaminizam. De aici
si celebra expresie: Mancam dar nu ne hranim…

Creierul barbatului este diferit de cel al femeii?

Creierul barbatului este destul de diferit de cel al femeii, desi in mare parte semanam. Insa procesele de
memorie, unele reactii, controlul cerebral al bioritmului hormonal si organic precum si comportamentul difera.

Unele dureri de cap pot fi produse de afectiunile colonului?

Afectiunile colonului pot duce la toxifierea
organismului, ceea ce se poate manifesta si prin
dureri de cap, alaturi de alte manifestari locale.
Pentru a evita aceste neplaceri este recomandat
sa mancati sanatos, sa evitati preparate prajite,
conserve, mezeluri, practic sa consumati ceea
ce puteti gati in casa din produse naturale, evi-
tand total semipreparatele. Fibrele din fructe si
legume sau din cereale integrale joaca un rol
foarte important in detoxifierea colonului pren-
tru ca intensifica miscarile de eliminare a ma-
teriilor fecale (combat astfel si constipatia si
previn stagnarea materiilor fecale un timp in-
delungat, ceea ce duce la iritatie colonica si tox-
icitate).

Stati ca si deshidratarea poate provoca
dureri de cap?

Cati dintre dumneavoastra beti cei doi litri de apa pe zi? Si cati dintre dumneavoastra va plangeti de dureri
de cap? Deshidratarea duce la variatii ale tensiunii arteriale, astfel ca mai putin sange (prin caderea catitatii de
apa din organism) va duce la scaderea tensiunii in vase. La nivel cerebral hipotensiunea (scaderea tensiunii san-
gelui in artere) duce la aparitia durerilor de cap.

Stiati ca infarctul apare foarte frecvent  iarna?

Incidenta infarctului miocardic este destul de mare in anotimpul rece, in special cand persoana cardiaca face
modificari bruste de temperatura de la cald la rece. Aceasta pentru ca vasele care iriga inima sunt deja afectate
iar frigul le contracta si mai mult, ceea ce duce la o diminuare drastica a fluxului sanguin in inima, rezultand
infarctul miocardic.
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Stiati ca avem neuroni care se regenereaza?

Exista o teorie veche care spune ca neuronii nu se regenereaza. Din fericire insa studii de specialitate din
ultimile decenii au venit cu vesti bune: neuronii nostri se regenereaza, dar la cateva decenii, de aceea se con-
sidera ca un neuron afectat la 40 de ani de exemplu nu se mai regenreaza pentru ca… nu mai apuca. Sportul
creste cel mai mult rata de regenerare a neuronilor, inca un motiv demonstrat care sustine ca sportul sporeste
sanatatea si longevitatea. De asemenea sunt si neuroni in organismul nostru care se regenreaza mult mai rapid,
de exemplu neuronii olfactivi care pot sa „moara” la mirosuri toxice foarte puternice, fum, insa se regenereaza
la 2 saptamani, astfel omul isi recapata mirosul.

Stiati ca pielea este cel mai mare organ?

Pielea rezinta o suprafata corporala extinsa si poate ajunge ca greutate pana la 3,5 Kg la omul normal, de-
pasind 5 kg la cei care sufera de obezitate. Pielea este astfel considerata a fi si cel mai greu organ.

Stiati ca atunci cand spunem minciuni diametrul pupilelor se modifica?

Pupilele sunt acele zone negre care se observa in interiorul irisului ca doua bu-
line. in timp ce povestim, mintim – in timp ce creierul are o activitate pupilele isi
pot modifica dimensiunile, acesta fiind unul din secretele celor care citesc lim-
bajul trupului.

Stiati ca dupa masa vi se face somn?

Cu siguranta ati observat ca dupa mesele copioase simti o stare de moleseala si o dorinta puternica de a
dormi. Dar stiti de ce? Pentru ca dupa masa o cantitate mare din sangele circulant „se duce” spre intestine pen-
tru a face fata absorbtiilor nutrientilor, astfel perfuzia din alte organe scade. La nivelul creierului scade de
asemenea fluxul sanguin, ceea ce produce somnolenta. Iata inca un motiv pentru a nu manca nici mult, nici re-
pede la masa.

Stiati ca munca intelectuala este
mult mai obositoare decat cea fizica?

Daca dupa o zi de munca fizica va
reveniti cu o mancare buna si un somn
de 12 ore, dupa o munca intelectuala
de numai 8 ore pot fi necesare chiar
zile pentru a va reveni – revenirea int-
electuala depinde foarte mult de starea
de spirit a fiecaruia, de optimism, dar
si de exercitiile fizice, somn si dieta.
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Importanța stagiului clinic
MOTTO: ,,Viața este ansamblul funcțiilor care rezistă morții,, .

(Marie Francois Xavier Bichat)

Îngrijirea omului suferind se pierde în negura timpurilor… atunci când femeile pansau rănile bărbaților
întorși din lupte sau de la vânătoare, folosind diferite plante tămăduitoare.

Uneori îngrijirile erau asigurate de persoane voluntare, aparținând unor comunități religioase, al căror de-
votament suplinea competența tehnică și preparatele farmaceutice de azi.

Mai aproape de zilele noastre, în 1860, este înființată prima școală de asistente medicale (nurse) la Londra
de către Florence Nightingale. La începutul secolului al XIX – lea vocația de asistent medical se degajează trep-
tat de specificul caritabil, devenind progresiv o veritabilă profesie încărcată de îndatoriri, mai ales morale.
Există și un jurământ depus în unele școli sanitare în amintirea principiilor morale pe care le-a practicat și le-
a promovat întemeietoarea îngrijirilor medicale moderne, denumit ,, Jurământul Florence Nightingale,,:

,,Mă leg cu trup și suflet, în fața lui Dumnezeu și față de această adunare, că-mi voi petrece viața în cinste
și că voi practica profesia mea cu loialitate…

Mă voi strădui să-i ajut pe medici în tratamentul prescris de ei și mă voi devota celor pe care-i îngrijesc.,,
Profesia de asistent medical, sub diferitele ei denumiri (nursă, infirmieră) s-a dezvoltat mereu, având o

largă implicație socială, deoarece îngrijirea sănătății este o componentă esențială a vieții sociale, evoluând
odată cu ea. Rolul asistentului medical constă în a ajuta persoana sănătoasă sau bolnavă să-și  recâștige
sănătatea, iar alteori să o asiste până în ultimele sale clipe de viață. Pentru aceasta asistentul medical are nevoie
de o cultură generală de specialitate pentru a putea acționa cu competență și cu promptitudine în orice situație.

Pentru îngrijiri de calitate nu este suficientă numai pregătirea teoretică, ci este nevoie și de o pregătire
practică, precum și de comunicarea eficientă cu persoanele din aceeași echipă. Sunt necesare, de asemenea, și
înalte calități morale:blândețe, delicatețe, conștiinciozitate și altruism, care ridică calitatea actului medical.

Aceste principii stau și la baza activității Școlii Postliceale Sanitare de la Centrul de Studii ,,Ștefan cel
Mare și Sfânt” - Botoșani, unde există condiții optime pentru formarea viitorilor asistenți medicali generaliști. 

Elevii noștri efectuează stagiul de practică la Spitalul Județean de Urgență Mavromatti din Botoșani, reușind
să fie de ajutor atât personalului medical, cât și bolnavilor. În perioada de practică ei desfășoară diferite
activități: participă la vizita în saloane cu întreaga echipă medicală și la recoltarea de analize, însoțesc bolnavii
la diverse explorări, efectuează pansamente și tratamente, testându-și astfel cunoștințele dobândite în cadrul
orelor de curs.

De fiecare dată mă impresionează emoțiile celor din anul I, când îmbracă echipamentul alb de spital și
ajung pentru prima dată la paturile bolnavilor din secțiile unde au fost repartizați. Doctorii și asistentele med-
icale le explică de fiecare dată că toate cunoștințele dobândite la școală rămân sterile, dacă nu sunt completate
cu activitatea practică. 

Când se întorc din stagiu, elevii sunt mai interesați la ore, mai încrezători în forțele lor și mai dornici de a
pune întrebări, la care să aflăm răspunsurile împreună.

Acești viitori asistenți medicali au înțeles că viața oricărui om poate fi amenințată la un moment dat de o
boală apărută brusc și că ei au datoria morală să-l ajute. De asemenea, au învățat că un zâmbet nu costă nimic,
dar înseamnă foarte mult și că nimeni nu are mai multă nevoie de el decât acela care se află pe patul de suferință.

Îmi exprim speranța că în continuare elevii noștri vor avea o prezență bună la stagiul de practică, fiindcă
numai așa vor putea fi competitivi în această profesie frumoasă și totodată dificilă.

Asistent medical generalist – maistru instructor, 
RoTARU MARIANA
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Imagini din primul stagiu clinic al
elevilor din anul I AMG



1177



1188



1199



2200

Balul Bobocilor 2015
Viitorii asistenţi medicali s-au duelat într-un concurs de frumuseţe destinat bobocilor. Patru perechi dintre

cei mai proaspeţi elevi ai Centrului de Studii Ştefan cel Mare şi Sfânt au participat la concursul organizat în
Grand Irish Pub.

Concursul a constat în mai multe probe, proba de zi, proba sportivă, costumaţia specifică şi proba de seară.
Între probe au avut loc mai multe momente artistice, vedetele serii fiind Cosmin Agache cu un număr de beat-
box şi trompetistul Mirel Manea.

Titlul de miss l-a adjudecat Anca Silion, iar mister a fost desemnat Andrei Grădinaru. Locul doi a fost ocu-
pat de Larisa Ungureanu şi Claudiu Luca, iar podiumul a fost completat de Dumitriţa Tăraş şi Răzvan Paul
Paravăţ. Menţiunea le-a revenit Narcisei Podovei şi lui Alin Murariu.

Juriul a fost condus de Costică Macaleţi, prefectul Judeţului şi Viorel enea, preşedintele fondator al
centrului de studii.

Din juriu au mai făcut parte: Director prof. elena David, Director adjunct prof. Camelia Stanciu, 
Director de Imagine prof. Andreea Bejanariu și As. Med. Mariana Rotaru.
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În conformitate cu Calendarul manifestărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în toată lumea, anual, la 4
februarie în scopul atragerii atenţiei populaţiei şi societăţii umane asupra acestei probleme de sănătate, este
marcată Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului. În 2011, ca şi în anul trecut, genericul evenimentului
rămâne a fi „Cancerul poate fi prevenit” şi este susţinut de Uniunea Internaţională de Combatere a Cancerului
(UICC) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii în scopul activizării măsurilor îndreptate spre prevenirea acestei
maladii grave cu consecinţe nefaste pentru sănătatea şi viaţa omului.

În întreaga lume, cancerul rămâne a fi una din cele mai principale cauze de deces a omului. Se estimează,
că anual pe glob sunt diagnosticaţi cu cancer mai mult de 12 milioane de oameni, iar cca 7,6 milioane
decedează.

Situaţia privind mortalitatea, morbiditatea prin cancer în Republica Moldova este în permanentă creştere
şi prevenirea morbidităţii prin tumorule maligne constituie una din sarcinile principale în domeniul sănătăţii
publice. Numai în anul 2009 în ţară au fost luaţi la evidenţă 8043 bolnavi primari. Se află în creştere şi indicele
prevalenţei a morbidităţii prin cancer care a constituit la 100000 populaţie 1202,9 în 2009 (42946 persoane).
Indicele mortalităţii  prin  maladii oncologice a constituit în 2009 -  158,7 la 100.000 populaţie (5658 decese).
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În structura generală a morbidităţii oncologice cancerul colorectal a fost depistat cel mai frecvent şi s-a sit-
uat pe primul loc cu 12,8%. Mai puţin frecvent a fost diagnosticat cancerul glandei mamare cu 11,2%, pe locul
trei s-a situat cancerul pulmonar cu 10,2%, apoi urmează cancerul pielii (locul IV) – cu 9,7%, cancerul stom-
acului (locul V) – cu 5,8%.

În structura mortalităţii prin tumori maligne în Republica Moldova cancerul pulmonar se află la primul loc
cu 15,1%, urmat de cancerul colorectal – 13,1%, cancerul stomacal – 8,9%, cancerul glandei mamare – 8,5%.

Datele cercetărilor ştiinţifice şi experienţa acumulată de savanţi şi medici denotă, că, majoritatea
afecţiunilor prin cancer pot fi prevenite, iar unele consecinţe grave - evitate. Principalii factori de risc pen-
tru cancer care pot fi evitaţi sunt:

l consumul tutunului - anual duce la decesul a 1,8 mln de oameni (60 % din aceste cazuri au loc în ţările
cu venituri mici şi medii);

l supraponderabilitatea, obezitatea  sau  inactivitatea  fizică - în total,  duc la decesul a 270.000 de cazuri
de deces în fiecare an; 

l consumul excesiv de alcool - conduce la 351.000 decese de cancer pe an; 
l infecţiile cu transmitere sexuală cauzate de papiloma virusul uman (HPV) - responsabil pentru 235.000

de decese de cancer pe an;
l expunerea la substanţe cancerigene la locul de muncă - care conduc la moartea a cel puţin 152.000 de per-

soane pe an.
l Pentru a preveni maladiile de cancer medicii recomandă de a evita factorii de risc enumăraţi mai sus, vac-

cinarea împotriva infecţiilor cauzate de papiloma virusului uman şi virusul hepatitei B, controlul riscurilor pro-
fesionale la locul de muncă, reducerea expunerii la soare etc.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii, alte agenţii ale ONU şi partenerii lor vor colabora în prevenirea şi con-
trolul cancerului la nivel internaţional, având următoarele obiective: 

l Consolidarea angajamentului politic pentru prevenirea şi combaterea cancerului. 
l Colectarea şi diseminarea de noi cunoştinţe pentru a facilita aplicarea dovezilor bazate pe abordări în

lupta împotriva cancerului. 
l Elaborarea standardelor şi instrumentelor de gestionarea, planificarea şi desfăşurarea activităţilor în pre-

venirea, depistarea precoce, tratament şi îngrijire a cancerului.
l Promovarea şi dezvoltarea reţelelor extinse de parteneri în lupta împotriva cancerului la nivel global, re-

gional şi naţional.
l Consolidarea sistemelor de sănătate la nivel naţional şi local. 
l Acordarea de sprijin tehnic pentru transferul rapid şi eficient în ţările în curs de dezvoltare a activităţilor,

în concordanţă cu cele mai bune practici.
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Asistenta medicală – practică bazată pe dovezi”. Asistenta medicală este o activitate profesională, desfășurată
în scopul promovării și menținerii sănătății, prevenirii îmbolnăvirilor, a îngrijirii și recuperării persoanelor bol-
nave și sănătoase de la concepție până la sfârșitul vieții.

Genericul propus de Organizația Mondială a Sănătății pentru anul 2012 intărește înțelegerea noastră privind
accesul, egalitatea și efectul de inegalitate în domeniul sănătății.

Aceasta evidențiază barierele care există și indică căile de îmbunătățire a accesului și egalitatea între subiecți.
Prin noțiunea serviciului de asistentă medicală Organizația Mondială a Sănătății vrea să atragă atenția asupra

acestui serviciu, ca fiind primul nivel de contact al pacientului cu sistemul de sănătate. De asemenea, aceasta
reprezintă unul din metodele principale în sesizarea problemelor de sanatate. 

Consiliul Înternațional al asistenților medicali subliniază necesitatea unei implicări mai mari a asistentei med-
icale în îngrijirea de sănătate primară.

Aceasta structura își concentrează eforturile în optimizarea calității și extinderea accesului la serviciile de
sănătate. 

Îngrijirea de sănătate primară înseamnă aplicarea metodelor și tehnologiilor accesibile persoanelor și famililor
din comunitate, fiind vorba inclusiv de educația pentru sănătate pentru prevenirea bolilor și traumelor.

Asistenții medicali constituie majoritatea forței de muncă din sectorul sanitar și își aduc o contribuție
semnificativă în îngrijirea sănătății atât în sectorul primar cât și în spitale.

Asistenții medicali reprezintă un corp profesional ale căror valori se regăsesc în îngrijirea celor bolnavi, asig-
urându-le respectarea demnității și cele mai înalte standarde de îngrijire a celor incurabili. Asistentul medical își
manifesta profesionalismul nu numai la locul de muncă ci și acasă, pe stradă, între prieteni, oameni, iar noi îi
putem ajuta să atingă o stare de bine bio-psiho-socială. Pentru cei ce au ales să fie asistenți medicali, aceștia sunt
sprijin pentru cei bolnavi și neputincioși, infirmi pe care-i poți întâlni oriunde și care necesită un ajutor, pentru ei
asistenții medicali sunt pregătiți să rezolve aceste probleme, încurajându-i pentru a-și trăi cu demnitate fiecare clipă
a vieții. Cu ocazia Zilei Internaționale a Asistentei medicale felicităm tot cadrul asistenților medical din Galați cu
ocazia zilei lor profesionale, dorindu-le fericire, prosperare, verticalitate, sănătate, bucurii. Vă dorim în continuare
mult curaj, entuziasm, bunătate omenească, cumpătare, răbdare, înțelepciune și demnitate profesională.

Le adresăm cele mai frumoase cuvinte de felicitare și cadrelor didactice, care pregătesc asistenți medicali și
tuturor celor care și-au legat soarta de cea mai umană și nobila profesie.

Le dorim activitate fructuoasă, realizări pe tărâmul profesiei lor deloc ușoară, care zi de zi le oferă provocări
și totodata, motivații pentru performanță si perfecționare. Fie ca perseverența și spiritul de sacrificiu să vă
însoțească mereu întru alinarea suferințelor pacienților!
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Top 7 Boli mortale care au făcut 
istorie… 

În zilele noastre practicile medicale cunosc un avans spectaculos, dar cu toate acestea există încă afecţiuni
incurabile. Şi de-a lungul istoriei omenirea s-a confruntat constant cu numeroase epidemii care au făcut rav-
agii în rândul populaţiei. Iată mai jos un top al celor mai periculoase boli din toate timpurile.

1. Tifosul: (430 î.h. - prezent) a
ucis 3 milioane de oameni numai între
1918 – 1922 şi majoritatea soldaţilor
lui Napoleon aflaţi în campania din
Rusia.

Numele bolii provine din grecescul
“typhos” care înseamnă leneş sau
ameţit, descriind starea celor afectaţi de
tifos. Acesta a fost menţionat pentru
prima dată cel mai probabil în anul 1083
la o mânăstire din apropierea oraşului
Salerno, Italia. În timpul celui de-al
Doilea Război Mondial a fost descoperit
un vaccin împotriva tifosului. Însă
înainte ca acest lucru să fie posibil, tifo-
sul a constituit o boală devastatoare.

De-a lungul istoriei boala a provocat numeroase epidemii. Astfel, în al doilea an al Războiului pelopone-
siac (430 î.H.), oraşul-stat Atena a fost lovit de o epidemie teribilă, cunoscută ca “Ciuma Atenei”. Epidemiile
de tifos s-au răspândit în Europa între secolele XVI –XIX, izbucnind în timpul Războiului Civil Englez,
Războiului de 30 ani şi Războaielor Napoleoniene. Odată cu retragerea lui Napoleon din Moscova în 1812,
numărul soldaţilor francezi care au murit din cauza tifosului era mai mare decât al celora omorâţi de ruşi. Ir-
landa a fost şi ea victima unor epidemii majore de tifos în repetate rânduri: 1816-1819, spre sfârşitul anilor 1830,
dar şi în perioada Marii Foamete Irlandeze (1846-1849).

În America au avut loc mai multe epidemii între 1837-1873, în New Hampshire, Baltimore, Memphis,
Philadelphia şi Washington DC. Primul Război Mondial a însemnat 3 milioane de morţi în Rusia şi chiar mai
mulţi în Polonia şi România.

2. holera:  (1817 - prezent) a produs opt pandemii şi sute de mii de morţi în toată lumea.
Manifestându-se de secole în India, de-a lungul fluviului Gange, boala a izbucnit în Calcutta în anul 1817.

A avut rezultate la scară largă, holera fiind răspândită în numeroase părţi ale ţării. Nu există însemnări clare
asupra numărului de indieni care au pierit din cauza epidemiei, însă armata britanică a raportat 10.000 de morţi
în rândul trupelor imperiale.

În timp ce lumea devenea tot mai mică datorită trenurilor şi vapoarelor puse în mişcare de puterea mo-
torului cu aburi, condiţiile de viaţă nu evoluau la fel de repede. De aceea, la momentul 1827 holera devenise
cea mai temută boală a secolului. În pofida dezvoltării extraordinare ale medicinei moderne, holera rămâne
totuşi un ucigaş eficace.
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3. Sida: (1981 - prezent) a ucis 25 milioane de oameni din întreaga lume.
Sindromul Imunodeficienţei Dobândite (SIDA) a dus la moartea a peste 25 de milioane de oameni în-

cepând cu anul 1981, când a fost identificat pentru prima dată. Cu toate că accesul la tratamentul antiretrovi-
ral a fost îmbunătăţit în numeroase regiuni ale lumii, SIDA a făcut aproximativ 3,1 milioane de victime numai
în anul 2005, dintre care 570 000 au fost copii.

La nivel global se estimează că numărul total de oameni infectaţi cu virusul HIV a atins nivelul cel mai înalt.
Numărul persoanelor care trăiesc cu acest virus continuă să crească în multe părţi ale lumii, în ciuda strategi-
ilor intense de prevenire a infectării.

Africa Sub-Sahariană rămâne, de departe, cea mai afectată regiune din lume, cu un procent de 64% din to-
talul persoanelor infectate cu HIV. Asia de Sud şi de Sud-Est ocupă locul al doilea cu un procent de 15%.

Adevărul despre originea SIDA este încă necunoscut, mai ales în ceea ce priveşte locul şi momentul izbuc-
nirii pandemiei, chiar dacă se spune că aceasta provine de la maimuţele din Africa.

4. Malaria: (1600 - prezent) omoară aproximativ 2 milioane de oameni anual.
Malaria reprezintă cauza a 400-900 milioane de cazuri de febră şi a aproximativ unul până la trei milioane

de morţi în fiecare an. În majoritatea cazurilor se manifestă la copiii mai mici de 5 ani; femeile însărcinate
sunt de asemenea vulnerabile.

Malaria este una dintre cele mai comune boli infecţioase şi constituie o problemă deosebit de gravă a
sănătăţii publice. Paraziţii sunt transmişi de femela ţânţarului Anofel. Boala este foarte răspândită în regiunile
tropicale şi subtropicale, inclusive părţi ale Americilor, Asia şi Africa.

Cu toate eforturile de reducere a transmiterii şi de creştere a tratamentului, nu au avut loc schimbări sem-
nificative în zonele expuse riscului. Iar dacă răspândirea bolii se va realiza în acelaşi ritm, rata mortalităţii s-
ar putea dubla în următorii 20 de ani.

5. Moartea Neagra:  
(1340 - 1771) numără 75 
milioane de victime în toată
lumea.

Moartea Neagră sau Ciuma
Neagră a fost una dintre pan-
demiile cele mai periculoase din
istoria omenirii. S-a manifestat
iniţial în sud-vestul Asiei Cen-
trale, răspândindu-se apoi în Eu-
ropa spre sfârşitul anilor 1340.
Se estimează că Moartea Neagră
ar fi ucis între o treime şi două
treimi din populaţia Europei.

Cele trei forme ale ciumei
sunt ciuma bubonică, ciuma
septicemică şi cea pneumonică,
fiecare determinând apariţia
unor simptome specifice printre cei infectaţi.

Epidemiile cele mai importante de ciumă din Europa au fost: Londra (1603), Ciuma Italiană (1629-1631),
Marea Ciumă din Sevilla (1647-1652), Marea Ciumă din Londra (1665 - 1666), Marea Ciumă din Viena (1679).
Incertitudinea supravieţuirii a creat o atmosferă generală de morbiditate şi a influenţat oamenii să trăiască clipa,
fapt ilustrat de Giovanni Boccaccio în “Decameronul”(1353).
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6. Gripa Spaniola:  (1918 – 1919) a cauzat între 50 şi 100 milioane de morţi în mai puţin de doi ani.
Între 1918 şi 1919, pandemia de Gripă Spaniolă a ucis mai mulţi oameni decât Hitler, armele nucleare şi

toţi teroriştii din istorie la un loc. Acest tip de gripă a fost o versiune mai gravă a bolii comune, care progresa
rapid şi pentru care nici astăzi nu există antidot.

Simptomele gripei spaniole erau frisoanele şi oboseala, însoţite adeseori de lichid la plămâni. Tot ceea ce
puteau face doctorii era să încerce să amelioreze starea pacientului.

Pandemia a dispărut la fel de repede cum a izbucnit. Mai mult de jumătate de million de oameni a murit
numai în Statele Unite ale Americii, iar în lume mai mult de 50 de milioane.

7. Variola:  (430 î.h. – 1979) a omorât peste 300 milioane de oameni în întreaga lume doar în secolul
al XX-lea, majoritatea fiind locuitori native ai Americilor.

Cunoscută şi după numele latin Variola vera, variola este o boală contagioasă care se manifestă exclusiv la
oameni. Aceasta este cauzată de unul dintre cele două variante ale virusului numite Variola major şi Variola
minor. Efectele secundare pe termen lung apărute la supravieţuitorii bolii sunt cicatricele caracteristice. Printre
efectele secundare ocazionale se numără orbirea, datorită ulceraţiei corneei şi infertilitatea în rândul
supravieţuitorilor de sex bărbătesc.

În Europa variola a făcut aproximativ 60 milioane de victime, inclusive cinci monarhi, numai în secolul al
XVIII-lea. Până la 30% dintre cei infectaţi, inclusive 80% dintre copiii sub vârsta de 5 ani, au murit din cauza
bolii, în timp ce o treime din supravieţuitori şi-au pierdut vederea.

Variola a fost responsabilă pentru aproximativ 500 milioane de morţi în secolul al XX-lea. În anul 1967
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a estimat că 15 milioane de oameni au contactat boala şi două mil-
ioane dintre ei au murit în acelaşi an. După campanii de vaccinare soldate cu success de-a lungul secolelor al
XIX-lea şi al XX-lea, OMS a certificat eradicarea bolii în anul 1979. Până astăzi, variola este singura boală
infecţioasă umană complet eradicată.
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IMNUL ȘCOLII

La poalele munților 
În vechiul tău mormânt 
Tu dormi erou al nostru
O, Ștefan bun și Sfânt.

Dar noi nu te-am uitat 
Și iată c-am făcut

O școală cu renume
,,Ștefan cel Mare și Sfânt".

Asemenea oastei  tale 
Suntem acum elevii
Conduși cu dăruire
De doctori iscusiți

Pe culmea înțelepciunii
Privim spre viitor

Ca asistenții vrednici
Mereu de ajutor.


