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ZIUA MONDIALĂ A  SĂNĂTĂŢII

 În anul 1948 se înfiinţează Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), iar

Adunarea Generală decide că data de 7 aprilie să fie desemnată Ziua Mondială a

Sănătăţii, pentru a celebra întemeierea acestei organizaţii.

 Începând cu 1950, ziua de 7 aprilie este sărbătorită anual.

 Ziua Mondială a Sănătăţii se organizează atât la nivel mondial, cât şi regional şi

local, implicând numeroase instituţii guvernamentale sau ne-guvernamentale din

domeniul medical, social, mass-media.

 Ziua Mondială a Sănătăţii abordează în fiecare an câte un subiect de importanţă

majoră, ce afectează sănătatea globală.



ZIUA MONDIALĂ A  SĂNĂTĂŢII

 La nivel mondial 22 de milioane de asistenți medicali și 2 milioane de 
moașe: 

 reprezintă aproape 50% din forța de muncă din domeniul sănătății la 
nivel mondial.

 În Regiunea Europeană OMS 7,3 milioane de asistente și moașe :

 reprezintă un număr care nu este adecvat pentru a răspunde nevoilor
curente și viitoare proiectate.

Surse:https://www.who.int/docs/default-source/documents/yonm-2020/campaign-toolkit.pdf

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/nursing-and-midwifery/data-and-statistics

https://www.who.int/docs/default-source/documents/yonm-2020/campaign-toolkit.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/nursing-and-midwifery/data-and-statistics


NUMĂR DE ASISTENTE MEDICALE ȘI MOAȘE LA 100 

DE MII DE LOCUITORI ÎN EUROPA ÎN ANUL 2017
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Sursa:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/nursing-and-midwifery/data-and-statistics
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do


ZIUA MONDIALĂ A  SĂNĂTĂŢII

 România și UE:

 În România numărul de medici și asistenţi medicali este relativ 

scăzut comparativ cu mediile UE:  6,4 asistenţi medicali per 1 000 

de locuitori vs. 8,4 în UE.

 Există o penurie globală de lucrători din domeniul sănătății, în

special asistenți medicali și moașe, care reprezintă mai mult de 50%

din deficitul actual de lucrători din sănătate.

 Pentru ca toate țările să atingă obiectivul 3 de dezvoltare durabilă în

materie de sănătate și bunăstare, OMS estimează că lumea va avea

nevoie de încă 9 milioane de asistenți și moașe până în 2030.


Sursa:https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do


IN ROMÂNIA EXISTĂ UN DEFICIT DE PERSONAL MEDICAL, 
ÎN SPECIAL ÎN REGIUNILE DEFAVORIZATE

Sursa datelor: Eurostat; Preluat din profilul de țară al României, 2017

În ceea ce privește acoperirea cu servicii de sănătate, în România există un deficit de personal medical, 

în special în regiunile defavorizate. Astfel, numărul de medici și asistenţi medicali este relativ scăzut 

comparativ cu mediile UE: 2,8 doctori per 1 000 de locuitori, comparativ cu 3,5 în UE, și 6,4 

asistenţi medicali per 1000 de locuitori vs. 8,4 în UE .



ZIUA MONDIALĂ A  SĂNĂTĂŢII

 In România în perioada 2009-2018:

 Numărul personalului sanitar mediu a înregistrat o scădere între
2009 și 2014, însă din 2015 numărul personalului sanitar mediu a
crescut, în 2018 fiind cu 12% mai mare decât în 2009.

 Sursa:http://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20arhive/serii%20de%20date/2018/anuaru
l_statistic_al_romaniei_2018.pdf?fbclid=IwAR0eTrGKDEI0fovOn0DJUJUFSrsOLSsKF
8qyjD-5ctATKsjNgwI4mFwm2dA

http://www.insse.ro/cms/files/Anuar arhive/serii de date/2018/anuarul_statistic_al_romaniei_2018.pdf?fbclid=IwAR0eTrGKDEI0fovOn0DJUJUFSrsOLSsKF8qyjD-5ctATKsjNgwI4mFwm2dA


NUMĂRUL PERSONALULUI MEDIU SANITAR ÎN 

ULTIMII 10 ANI ÎN ROMÂNIA

Sursa:http://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20arhive/serii%20de%20date/2018/anuarul_statistic_al_romaniei_2018.pdf

http://www.insse.ro/cms/files/Anuar arhive/serii de date/2018/anuarul_statistic_al_romaniei_2018.pdf


TEMA ZILEI MONDIALE A  SĂNĂTĂŢII
7 APRILIE 2020

 Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a

anunțat la începutul acestui an că anul 2020 va fi desemnat “Anul

asistenților medicali și moașelor”, în onoarea aniversării a 200 de ani

de la nașterea lui Florence Nightingale, care este cea mai

cunoscută asistentă medicală, care a pus bazele sistemului modern

de sănătate, fiind o inovatoare, reformatoare și lideră ai îngrijirii

medicale îmbunătățite.

Sursa fotografie: https://florence-nightingale.co.uk/

https://florence-nightingale.co.uk/


TEMA ZILEI MONDIALE A  SĂNĂTĂŢII
7 APRILIE 2020

 Pentru prima data în istorie, națiunile lumii se vor uni în celebrarea

beneficiilor aduse de asistenți medicali și moașe, sănătății

populației globale.

 Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General al Adunării

Mondiale a Sănătății (OMS) a declarat:

“OMS este mândră să nominalizeze anul 2020 ca fiind Anul

Asistenților Medicali și a Moașelor. Aceste două profesii din

domeniul sănătății sunt de neprețuit pentru sănătatea

oamenilor de pretutindeni. Fără asistenți medicali și moașe, nu

vom putea atinge obiectivele de dezvoltare durabilă sau

acoperirea universală cu servicii medicale”.



ANUL INTERNAȚIONAL AL ASISTENȚILOR 

MEDICALI ȘI AL MOAȘELOR



TEMA CAMPANIEI IEC LA NIVEL NAȚIONAL 
7 APRILIE 2020

 Rolul asistenților medicali și moașelor în

furnizarea îngrijirilor de sănătate preventive.



SCOPUL CAMPANIEI

 În Anul Internațional al Asistenților și Moașelor, Ziua Mondială a 

Sănătății 2020 evidențiază rolul vital al asistenților și al moașelor

în sistemul de îngrijire a sănătății din întreaga lume și subliniază 

necesitatea consolidării profesiei de asistent medical și moașă.

 Scopul campaniei: Promovarea rolului asistenților

medicali și al moașelor în furnizarea îngrijirilor de 

sănătate preventive 



OBIECTIVELE CAMPANIEI

 Creșterea nivelului de informare al populației despre

rolul asistenților medicali și al moașelor în

comunitate și unitățile sanitare în furnizarea

îngrijirilor de sănătate preventive.

 Creșterea nivelului de informare al asistenților

medicali și al moașelor despre activitățile de

furnizare a îngrijirilor de sănătate preventive și a

instrumentele disponibile pentru acordarea acestora.



PERIOADA DE DERULARE A CAMPANIEI

APRILIE 2020



SLOGANUL CAMPANIEI

Împreună cu asistenții medicali și 

moașele!

Prin prevenţie sănătate pentru toţi!



MESAJE PRINCIPALE ALE CAMPANIEI PENTRU 

ASISTENȚII  MEDICALI ȘI MOAȘE
 Dumneavoastră sunteți profesioniștii din sănătate care veniți primii

și uneori singurii, în contact cu populația.
 Îngrijirile preventive sunt determinante pentru sănătatea întregii populații
 Implicați-vă în activități de:

1. Comunicare despre importanța prevenției pentru sănătate.
2. Protejare și promovare a sănătății.
3. Evaluare a nevoilor de îngrijiri preventive.
4. Identificare a persoanelor cu riscuri pentru sănătate.
5. Implementare a activităților de screening.

6. Furnizare a serviciilor de îngrijiri preventive și de
sănătate comunitară.

7. Educație pentru sănătate.

8. Facilitare a accesului la timp și egal la servicii de sănătate.
9. Informare și consiliere privind:

a. prevenirea bolilor;

b. planificarea familială;

c. pregătirea viitorilor părinți pentru perioada perinatală.

10. Protejare a mediului ambiant



MESAJE PRINCIPALE ALE CAMPANIEI PENTRU 

POPULAȚIA GENERALĂ

 Îngrijirile preventive sunt determinante pentru
sănătatea dv.

 Asistenții medicali și moașele joacă un rol important 
în : 
 toate aspectele legate de îngrijire a sănătății ;

 eforturile societății de a face față provocărilor de sănătate
publică;

 educarea,  consilierea și îndrumarea oamenilor pentru a 
gestiona propria lor sănătate;

 asigurarea accesului egal și la timp laa servicii de sănătate; 

 gestionarea afecțiunilor cronice și îngrijirilor pe termen lung;

 promovarea sănătății în toate etapele vieții.

„Întrebaţi asistenții medicali și moașele despre
serviciile preventive!”



MESAJE DE MOBILIZARE ALE CAMPANIEI

 Publicul larg:

 Asistenții medicali și moașele oferă servicii esențiale de sănătate pe 
tot parcursul vieții noastre. Arată-i apreciere și mulțumește-i pentru 
ceea ce fac.

 Asistenții și moașele lucrează adesea în circumstanțe dificile: 
suprasolicitate și subvalorizate. Reamintim liderilor noștri să îi 
sprijine și să facă investiții care să le permită să lucreze la potențialul 
lor maxim.

 Vorbește cu asistenta și moașa locală despre obținerea informațiilor 
și a sprijinului de care ai nevoie pentru a avea grijă de propria 
sănătate și de sănătatea familiei tale.

Sursa: https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/04/07/default-calendar/world-health-day

https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/04/07/default-calendar/world-health-day


GRUPURILE ŢINTĂ

Populația generală

Asistenții medicali și moașele



PROPUNERILE METODOLOGICE 
DIN TOATE JUDEȚELE

tabelul nr. 2

Nr. crt. Activitati planificate

(enumerare)

Parteneri de campanie

(enumerare)

Nr. materiale IEC (nr. de exemplare pentru fiecare pliant, poster, 

etc) utilizate

Nr. estimat 

beneficiari 

din grupul 

țintă

Buget estimat al 

campaniei 

(RON) 

Pliante Postere Prezent

ări PPT

Articole

presă/Al

tele **

Emisiuni

radio TV

Altele

Direcţiile de sănătate publică judeţene elaborează propuneri  de  activități conform tabelului nr. 2 pe care îl transmit completat prin email către 
CRSP  MURES  şi în cc către celelalte centre regionale de sănătate publică şi CNEPSS, în termen de 5 zile de la primirea metodologiei.



PROPUNERILE METODOLOGICE 

DIN TOATE JUDEȚELE
tabelul nr. 3

Nr. crt. Activitati planificate

(enumerare)

Parteneri de campanie

(enumerare)

Nr. materiale IEC (nr. de exemplare pentru fiecare pliant, poster, 

etc) utilizate

Nr. estimat 

beneficiari 

din grupul 

țintă

Buget estimat al 

campaniei 

(RON) 

Pliante Postere Prezent

ări PPT

Articole

presă/Al

tele **

Emisiuni

radio TV

Altele

CRSP MURES centralizează și trimit pe adresa cnepss@insp.gov.ro  tabelul nr 3. care cuprinde propunerile din toate judeţele



ACTIVITĂȚI REALIZATE
tabelul nr. 4

Județ Activitati 
realizate
(enumerare)

Parteneri 
de 
campanie
(enumerare)

Nr. materiale IEC (nr. de exemplare pentru fiecare 
pliant, poster, etc) utilizate

Buget alocat 
campaniei IEC 
(RON) Sursa 
de finanțare 
PNV 2020

Nr. total de 

beneficiari 

din grupul 

țintă

Pliante Postere Fluturași Prezentări 
PPT

Altele 
**

Total***

*** Se va completa numai pentru categoria Nr. materiale IEC

Termene de raportare :

La 30 de zile de la finalizarea campaniei, DSP-urile raportează către CRSP MUREȘ și în cc către toate celelalte centre regionale de sănătate publică și CNEPSS
(30 mai 2020)



ACTIVITĂȚI REALIZATE
tabelul nr.5

Nr și

denumir

e județe

care au 

efectuat

campani

a

Total 

activităţi 

Realizate 

în toate 

județele

(enumerar

e)

Partene

ri de 

campan

ie  

(enume

rare)

Nr. total materiale IEC (nr. de exemplare ptr fiecare tip de pliant, 

poster, etc)

Nr. total 

de 

beneficiar

i din 

grupul

țintă

Buget alocat  campaniei IEC  (RON) 

Nr.Pliant

e

Nr. 

Postere

Nr. 

Prezentari 

ppt 

suținute  

Nr. 

Articole 

presa 

locala/Altel

e **

Nr. 

Emisiuni 

radioTV

altele

Judetul 

X

Judetul 

Y

Nr. total 

judete ….

Nr. total 

activități …

Nr. total 

pliante.. 

Nr. total 

postere

…..

Nr. total. 

prezentari

ppt

suținute..  

Nr. total 

prezentari

ppt

suținute ..

Nr. total 

emisiuni

radioTV…

Buget total alocat ..

Centrul Regional de Sănătate Publică MUREȘ elaborează raportul final și îl transmite la CNEPSS în decurs de 20 de zile de la termenul de finalizare a 

raportării de către DSP-uri (25 iunie 2020) 



PARTENERI POSIBILI

 Administraţia Publică Locală/Centrală

 Presa scrisă şi audio-vizuală

 Profesionişti din sistemul medical

 Organizaţii profesionale (OAMMR-filiale județene)

 Organizații neguvernamentale

 Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii: Promovarea 

Sănătăţii, Sănătate Publică



INDICATORI  DE  MONITORIZARE/EVALUARE 

INDICATORI FIZICI:
Număr de activități pe judeţ;
Nr. personal propriu implicat în campanie;
Nr. personal total implicat în acţiuni coordonate de DSP/CRSP
(inclusiv partenerii şi colaboratorii);
Număr de parteneriate și sponsorizări;
Număr de materiale informative/promoţionale distribuite;
Număr de intervenţii finalizate în media locală și/sau centrală;
Număr estimat de beneficiari din grupul țintă;

INDICATORI DE EFICIENŢĂ:
Cost mediu /campanie judeţeană

RAPORTARE:
Raport al implementării campaniei, care să conţină descrierea 
activităţilor, prezentarea materialelor IEC, a numărului de 
beneficiari, a bugetului estimat.



TERMEN DE RAPORTARE

 La 30 de zile de la finalizarea campaniei, DSP-urile raportează către 

CRSP MUREȘ și în cc. către toate celelalte centre regionale de 

sănătate publică și CNEPSS (30 mai 2020)

 Centrul Regional de Sănătate Publică MUREȘ elaborează raportul 

final și îl transmite la CNEPSS în decurs de 20 de zile de la termenul 

de finalizare a raportării de către DSP-uri  (25 iunie 2020)



DATE PENTRU INFORMAŢII ŞI CONTACT
Adrese de mail persoanelor de contact:

edit.fekete@insp.gov.ro

gabriela.gaftonie@insp.gov.ro

zita.molnar@insp.gov.ro

kinga.turos@insp.gov.ro

Adrese de mail de menţionat în CC:

cnepss@insp.gov.ro

claudia.dima@insp.gov.ro

mailto:edit.fekete@insp.gov.ro
mailto:gabriela.gaftonie@insp.gov.ro
mailto:zita.molnar@insp.gov.ro
mailto:kinga.turos@insp.gov.ro
mailto:cnepss@insp.gov.ro
mailto:claudia.dima@insp.gov.ro


ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII

 În România,

Campania pentru celebrarea 

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII

este coordonată de Ministerul Sănătății prin Institutul Național de 

Sănătate Publică și implementată local de către Direcțiile de 

Sănătate Publică județene și cea a municipiului București.


