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ÎN SERVICIUL SĂNĂTĂȚII, DINCOLO DE ÎNGRIJIRILE MEDICALE

Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN) are plăcerea de a vă invita să depuneți un rezumat al lucrării științifice pentru 
Congresul ICN 2019 ce va avea loc la Singapore, în perioada 27 iunie - 1 iulie 2019.  
Găzduită de către Asociația Asistenților Medicali din Singapore, această reuniune internațională a mii de asistenți medicali, va 
explora nenumăratele moduri în care asistenții medicali lucrează pentru a obține acces universal la sănătate, nu numai prin 
furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății, ci și prin abordarea determinanților sociali ai sănătății, cum ar fi educația, egalitatea 
de gen, sărăcia, etc.  
Congresul va oferi asistenților medicali, oportunități de a crea relații și de a disemina cunoștințe din domeniul asistenței medicale 
și a sănătății.  

Consiliul Reprezentanților Asociațiilor Naționale care alcătuiesc ICN, organismul global de conducere ICN, se va întruni în 
perioada 25-27 iunie 2019. Participanții la Congres, membri ai asociațiilor membre ICN, vor avea ocazia de a observa lideri 
globali din domeniul asistenței medicale și de a identifica prioritățile și viitoarele direcții ale profesiei.  

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CONGRESULUI SUNT:

1. Demonstrarea și promovarea contribuției profesiei de 
asistent medicali la acoperirea universală cu servicii medicale 
și sănătate pentru toți. 
2. Susținerea contribuției profesiei de asistent medical la 
îngrijirile medicale centrate pe persoană și încurajarea 
abordărilor ce oferă soluții problemelor privind nevoile 
prioritare ale sănătății.  
3. Furnizarea oportunităților de schimb aprofundat de 
experiență și expertiză în cadrul dar și în afara comunității 
internaționale a asistenților medicali. 

Mai multe informații și actualizări periodice privind programul 
Congresului vor fi postate pe site-ul ICN la adresa web:  
www.icn.ch/events/ICN-Congress-Singapore-June-2019.

ÎMPĂRTĂȘIȚI CU NOI IDEILE ȘI 
EXPERTIZA DUMNEAVOASTRĂ! 

 Congresele și Conferințele ICN sunt renumite 
ca fiind cele mai extinse forumuri internaționale dedicate 
asistenților medicali. Congresul ICN din 2017 ce a avut 
loc la Barcelona, Spania, a reunit peste 8000 de lideri  
asistenți medicali  de pe întreg mapamondul, pentru a 
explora importanța înțelegerii interculturale și a 
cooperării globale în profesia de asistent medical.  
Congresul 2019 are ca scop atingerea unei cifre 
similare.  
 Vă invităm să depuneți rezumatele dvs. pentru o 
sesiune, un simpozion sau un poster. 
Sistemul online de depunere va fi deschis în perioada         
1 septembrie - 31 octombrie 2018. 

http://www.icn.ch/events/ICN-Congress-Singapore-June-2019


ÎNGRIJ IREA PACIENTULUI  Ș I 

EXERCITAREA PROFESIEI  DE 

ASISTENT MEDICAL 

Ÿ  Îngrijirea directă 

Ÿ  Siguranța pacientului 

Ÿ  Promovarea sănătății și educația

Ÿ  Îngrijirea persoanelor în vârstă

Ÿ  Sănătatea mintală 

Ÿ  Prevenirea și controlul bolilor 

Ÿ  Prevenirea și managementul bolilor 

netransmisibile  

Ÿ Pregătire și răspuns în caz de 

calamități și pericole 

Ÿ  Lucrul în echipa multidisciplinară 

Ÿ  Reabilitare

LEADERSHIP Ș I  S ISTEME DE 

SĂNĂTATE

Ÿ  Conducere clinică

Ÿ  Conducere politică 

Ÿ  Politici de conducere

Ÿ  Îmbunătățirea calității 

Ÿ  Modele de îngrijire

Ÿ  Extinderea rolului și roluri noi

Ÿ  Îngrijirea primară și comunitară 

Ÿ  Îngrijirea centrată pe persoană 

Ÿ  Practica avansată 

Ÿ  Implicarea publicului și a comunității

Ÿ  Acces și acoperire

Ÿ  Egalitate

Ÿ  Etică 

Ÿ  Drepturile omului 

Ÿ  Determinanți sociali ai sănătății

E D U C A Ț I E  Î N  P R O F E S I A D E 

ASISTENT MEDICAL 

Ÿ  Educație înainte și după autorizare 

Ÿ Studenți  și  asistenți  medical i 

începători

Ÿ  Formare practică supravegheată 

Ÿ Dezvoltare profesională continuă și 

educație pe tot parcursul vieții 

Ÿ  Dezvoltarea carierei 

Ÿ  Învățământ universitar

Ÿ  Metode de predare inovatoare 

Ÿ  Educație bazată pe echipă 

Ÿ  Educație interprofesională 

FORȚA DE MUNCĂ ÎN PROFESIA DE 

ASISTENT MEDICAL 

Ÿ  Salarii și condiții de muncă

Ÿ  Mediul de lucru și locul de muncă 

Ÿ  Niveluri sigure de personal 

Ÿ  Recrutare și retenție 

Ÿ  Sănătate și siguranță 

Ÿ  Violență și acte de intimidare

Ÿ  Cultură și diversitate

Ÿ Imaginea profesiei de asistent 

medical 

Ÿ

REGLEMENTARE

Ÿ  Intrarea în registru 

Ÿ  Reglementarea practicilor avansate 

Ÿ  Standarde și competențe 

Ÿ  Cod de etică 

Ÿ  Cerințe pentru practica continuă 

Ÿ  Modele de reglementare 

INFORMARE ȘI COMUNICARE

Ÿ  Dosare electronice de sănătate

Ÿ  Telesănătatea și telemedicina

Ÿ  Sisteme informatice clinice

Ÿ  Îngrijire medicală virtuală 

Ÿ  Sănătate mobilă

Ÿ  Terminologie clinică 

Ÿ Confidențial i tate și securitate 

informatică 

Ÿ  Competențe digitale de sănătate 

Ÿ  Tehnologii emergente 

Ÿ  Date și informații 

TEME ȘI SUBTEME PENTRU REZUMATE 

INSTRUCȚIUNI PENTRU PREZENTAREA ABSTRACTELOR
Termenul limită pentru primirea rezumatelor este ora centrală europeană (CET) la 31 octombrie 2018.

1. Rezumatul nu trebuie să depășească 2500 caractere 

(aproximativ 250 de cuvinte, inclusiv titlul și informații despre 

autori). Acesta ar trebui să sublinieze punctele principale pe care 

prezentatorul dorește să le comunice. Până când rezumatul nu 

respectă aceste cerințe, aceasta nu va fi considerat final și va fi 

salvat ca o schiță.

2.  Rezumatele vor  fi  t r imise pr in Internet  la  https: 

//regonline.react-profile.org/profile/ICN2019/ICN/en/start

3. Persoanele ale căror rezumate sunt acceptate trebuie să-și 

înregistreze participarea pentru Congres până la miezul nopții 

CET, 13 februarie 2019. Rezumatele acceptate vor fi eliminate din 

program la această dată în cazul in care înregistrarea și plata 

taxelor nu au fost primite.

4. Rezumatul poate fi depus exclusiv într-una din următoarele 

categorii:

 Sesiune simplă: o prezentare de 10 minute, acestea vor fi grupate 

pe teme.

 Simpozion: o sesiune de 60 de minute susținută de minim de trei 

vorbitori. Fiecare echipă de trei vorbitori va aplica cu o singură 

lucrare.

 Poster: o prezentare vizuală a unei cercetării cu un accent 

academic sau profesionist realizată de către o persoană fizică sau 

reprezentanți ai echipelor de cercetare.

5. Rezumatele pot fi transmise în engleză, franceză sau spaniolă.

6. Numai profilurile complete și rezumatele finalizate (marcate ca 

finale pe platforma online) vor fi examinate.

7. Rezumatele publicate anterior sau prezentate nu vor fi 

acceptate.

8. O persoană care nu este membră a unui membru ICN poate 

prezenta o lucrare în calitate de co -autor / prezentator cu o 

persoană care face parte din o organizație membră a ICN.

9. Maxim 6 persoane pot prezenta o lucrare comună.

10. Solicitanții vor fi notificați până la data de 10 ianuarie 2019 dacă 

lucrarea a fost acceptată.

11. Toate deciziile privind acceptarea lucrării sunt definitive. O data 

ce decizia a fost luată față de un rezumat, nu se continua niciun 

proces cu privire la selecție proces.
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Factorii care vor fi luați în considerare în timpul selecției sunt:
Ÿ  Interes pentru un public internațional
Ÿ  Relevanța față de tema Congresului, cât și de tema rezumatului.
Ÿ  Meritul științific și / sau profesional.
Ÿ  Contribuția la cunoștințe, practici, politici sau programe de asistență medicală și / sau de sănătate.
Ÿ  Claritatea rezumatului.

INFORMAȚII DESPRE ÎNREGISTRARE

TAXE DE CONGRES
www.icn.ch/events/ICN-Congress-Singapore-June-2019
Termenul de înregistrare pentru prezentatorii rezumatelor este 13 februarie 2019.

PLAN AL CONFERINȚEI

1 septembrie 2018:  Se deschide înscrierea online a rezumatelor
1 septembrie 2018:  Înscrierea la conferință se deschide
31 octombrie 2018:  Se închide aplicarea online a rezumatelor (CET la miezul nopții)
10 ianuarie 2019:  Solicitanții vor fi notificați despre acceptarea lucrării
13 februarie 2019:  Termenul final de înregistrare a participanților

Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN) este o federație alcătuită din peste 130 asociații naționale ale asistenților medicali, 
reprezentând mai mult de 16.000.000 asistenți medicali din întreaga lume.

Fondată în 1899, ICN este cea mai importantă și cea mai influentă organizație intemațională din domeniul sănătății. Gestionată și condusă de 
asistenți medicali în întreaga lume, ICN urmărește asigurarea calității serviciilor de îngrijiri pentru toți și aduce în atenție la nivel global 
politicile de sănătate, dezvoltarea cunoștințelor în domeniul îngrijirilor de sănătate, imaginea unei profesii respectate și o forță de muncă 
competentă și satisfăcută în acest domeniu.
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este membru al ICN din anul 2013.
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