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Împreună cu asistenții medicali și moașele! Prin prevenţie sănătate pentru toţi!

Asistenții medicali și moașele reprezintă majoritatea profesioniștilor din domeniul sănătății din Europa și joacă un rol cheie în furnizarea cu succes a serviciilor 
de sănătate. În 2020 sărbătorim cei 22 de milioane de asistenți medicali și 2 milioane de moașe din lume.

 Ei reprezintă aproape 50% din forța de muncă din domeniul sănătății la nivel mondial.
Uniunea Europeană
Se estimează că 7,3 milioane de asistenți medicali și moașe sunt în
Regiunea Europeană OMS. Acest număr nu este adecvat pentru a 
răspunde nevoilor curente și viitoare proiectate. (Eurostat -2017)

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. (România Profilul Sanatatii-2017) 

România 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 (INSEE) 

România se situează pe 
locul 4 la nivelul țărilor 
EU28 în ceea ce privește 
rata standardizată de 
mortalitate la 100.000 de 
locuitori pentru decesele 
prevenibile, având, în 
anuanul 2015, o rată de 
aproximativ 1,7 ori mai 
mare decât media țărilor 

EU28.

Figura 2. Distribuția ratelor standardizate de mortalitate la 100.000 de locuitori pentru 
decesele prevenibile în cadrul țărilor EU28 în anul 2015
Sursa datelor: Eurostat; Preluat și adaptat din raportul Health at a Glance, Europe 2018

IMPACTUL ECONOMIC AL SERVICIILOR PREVENTIVE ȘI 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Creșterea prețului țigărilor la nivelul Uniunii Europene  cu 5,50$ ar 
salva sute de mii de vieți anual. 

MaMai mult de 10.000 de ani de viață sănătoasă ar putea fi ”câștigați” 
anual în Europa de Vest, și mai mulți de atât în Europa de Est, prin 
limitarea expunerii copiilor la publicitatea despre mâncăruri și bău-
turi bogate în sare, zahăr și grăsimi.

Reducerea aportului de sare prin reglementare și reformularea 
produselor alimentare a condus la câștigarea a 44.000 de ani de 
viață sănătoasă în Anglia. (OECD) 

CAMPANIA NAȚIONALĂ ZMS 2020

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 moaș-
elor despre activitățile de furnizare a îngrijirilor de sănătate preventive 
și a instrumentele disponibile pentru acordarea acestora 

GRUPURI ȚINTĂ:
Populația generală
Asistenții medicali și moașele

Instrumente adresate asistenților medicali 

Ghidurile de prevenție elaborate în cadrul proiectului RO19.04 “Intervenții 
la  mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile (BNT) 

asociate stilului de viață în România”


