
Relevanţa 
Educaţiei Medicale 

Continuă în dezvoltarea 
profesională a 

asistentului medical de 
familie

Vera LOGHIN

16 mai,  2018





 Profesionalizarea văzută din perspectiva 
procesului de educaţie medicală continuă 
a asistenţilor medicali de familie are ca 
finalitate ameliorarea şi creşterea 
performanţelor medicale, precum şi 
creşterea ariei de activitate a asistenţilor 
medicali.



Obiective:

suportul şi asimilarea valorilor ştiinţifice naţionale şi

 universale în domeniul medicinii de familie

suportul şi asimilarea valorilor ştiinţifice naţionale şi

 universale în domeniul medicinii de familie

dezvoltarea  profesională continuă a asistenţilor
 medicali de familie

dezvoltarea  profesională continuă a asistenţilor
 medicali de familie

diminuarea şi lichidarea deficienţelor de educaţiediminuarea şi lichidarea deficienţelor de educaţie

actualizarea sau obţinerea de noi cunoştinţe în 
vederea integrării active în piaţa muncii reieşind din 

cerinţele socio-economice actuale ale ţării

actualizarea sau obţinerea de noi cunoştinţe în 
vederea integrării active în piaţa muncii reieşind din 

cerinţele socio-economice actuale ale ţării



Paşi acţionali în EMC

Plan de studii

Programe EMC

Strategii didactice Mijloace de 
învăţământ

Competenţe 



Intensificarea schimbărilor rapide impune 
necesitatea adaptării şi modificării rolului educaţiei 
medicale continue, care trebuie să pregătească 
personalul medical pentru a face faţă unei vieţi 
mult mai complexe şi cu responsabilităţi mult mai 
mari, capabili să se adapteze la cerinţele şi 
exigenţele impuse de dezvoltarea actuală  şi în 
acelaşi timp să aibă libertatea de a gîndi, de a 
crea, de a simţi, de a se dezvolta, de a rămîne 
stăpân pe propriul destin.



Activităţile 
asistentului 
medical de 

familie

   Delegate 

  Autonome

În echipă 



• Evaluarea şi planificarea în mod independent a îngrijirii 
nursing

• Implementarea şi asigurarea calităţii îngrijirii şi evaluarea 
procesului dat

• Consilierea şi susţinerea persoanelor cu necesităţi de îngrijire

• Instruirea pacientului şi familiei  privitor la autoîngrijire

• Iniţierea în mod independent, a măsurilor de urgenţă 

• Promovarea sănătăţii la nivel de comunitate   

• Comunicarea profesională 
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EMC în  asistenţa 
medicală primară

Cursul de suport: Cursul de suport: 
Asistenţa medicală Asistenţa medicală 
comunitarăcomunitară
Îngrijiri paliativeÎngrijiri paliative
Îngrijiri medicale la Îngrijiri medicale la 
domiciliudomiciliu

Cursul de bază:Cursul de bază:
Specializare –Specializare –
Medicina de familieMedicina de familie
Perfecţionare – Perfecţionare – 
Medicina de familieMedicina de familie









• Politica eficientă de schimbare şi 
dezvoltare a instituţiilor medicale trebuie 
să fie axată pe dezvoltarea permanentă a 
personalului medical mediu. Acest lucru 
se impune cu atît mai mult, în condiţiile 
actuale ale sistemului sănătăţii. 



Problemele  cu care se confruntă  sistemul la 
etapa actuală 

 

Toate acestea au un umpact sporit asupra 
evoluţiei şi dezvoltării agresive a bolilor non-
comunicabile.



Aşa dar, accentul în educaţia continuă 
a asistenţilor medicali este plasat 
asupra: 



Creşte rolul asistentului medical în 
realizarea activităţilor de educaţie pentru 

sănătate: 

 



Cert este faptul, că educaţia medicală continuă are 
un loc important în:
 creşterea calificării şi sporirii gradului de 
productivitate a asistenţilor medicali,
 de implicare a acestora în schimbarea durabilă şi 
îmbunătăţirea continuă a domeniului sanitar,
 precum şi realizarea obiectivelor stabilite de 
IMSP.

De aceea, asistenţii medicali 
trebuie să fie motivaţi, încurajaţi 
şi susţinuţi din partea IMSP 
pentru a participa în diverse 
programe de educaţie medicală 
continuă!



Educaţia / formarea profesională 
continuă 

Educaţia nonformalăEducaţia nonformală

Educaţia informalăEducaţia informală

Educaţia formalăEducaţia formală



În acest context, EMC nu înseamnă a ţine un asistent medical 
în postură de “şcolar” permanent, dependent de şcoală, dar 

dimpotrivă o persoană formată în spiritul educaţiei 
permanente, multidisciplinare, care este capabilă să-şi 

asume responsabilităţi reale propriei formări şi dezvoltări – 
având capacitatea de a identifica sursele de informare şi 

învăţare, de a le utiliza, de a le dezvolta şi valorifica în 
activitatea profesională, aspirînd mereu spre perfecţiune.

În acest context, EMC nu înseamnă a ţine un asistent medical 
în postură de “şcolar” permanent, dependent de şcoală, dar 

dimpotrivă o persoană formată în spiritul educaţiei 
permanente, multidisciplinare, care este capabilă să-şi 

asume responsabilităţi reale propriei formări şi dezvoltări – 
având capacitatea de a identifica sursele de informare şi 

învăţare, de a le utiliza, de a le dezvolta şi valorifica în 
activitatea profesională, aspirînd mereu spre perfecţiune.



Mulţumesc penru atenţie!
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