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RAPORT DE ACTIVITATE
Asociația de Neonatologie din România înființată în anul 1995
► constituita prin asocierea a 24 de membri din ţară – medici şi asistente numiți membrii
fondatori

Asociația este condusă de un Consiliu de Administrație (CA) format din 7 membri numiți de
Adunarea Generală (un președinte, doi vicepreședinți, trei membri, un secretar)
► Prof. Dr. Maria Stamatin
► Prof. Dr. Silvia Maria Stoicescu
► Prof. Dr. Gabriela Zaharie
► Conf. Dr. Manuela Cucerea
► Conf. Dr. Valeria Filip
► Conf. Dr. Livia Ognean
► Dr. Gabriela Olariu

Președintele CA în perioada 1995 – septembrie 2016 a fost PROF.DR. SILVIA MARIA STOICESCU
► Consiliul de Administrație al asociației a fost modificat în timp

RAPORT DE ACTIVITATE
OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI DE NEONATOLOGIE DIN ROMÂNIA conform statutului

►

I. Dezvoltarea neonatologiei ca şi specialitate de sine stătătoare
 realizat în anul 1998- 1999  prima generație de medici neonatologi

►

II. Îmbunătățirea calității asistenței medicale neonatale prin:

►

II.1 – Regionalizarea serviciilor de Neonatologie pe criterii de competenţă –
Elaborat O.M.S. 901/ 2002 reactualizat în 2006 şi propus pentru reactualizare
în 2016.
Conform O.M.S s-au organizat 3 niveluri de competenţă: nivel I, II, III, iar pentru 2016 s-a
propus şi nivelul III.B – secții de Terapie Intensivă care efectuează şi îngrijiri
postoperatorii neonatale şi nivelul IV – precum îngrijirea postoperatorie a nounăscuților cu malformații congenitale de cord.

►

II.2. – Perfecționarea profesională a cadrelor medicale cu studii superioare şi medii sa realizat prin diferite programe de pregătire realizate în ţară şi străinătate cum ar fi:

 Programul “Newstart” I, II, III.
 Pregătirea prin programul “Humana“ de către lectori din SUA şi pregătirea practică în centre din
SUA.
 Crearea a 5 Centre de Excelenţă pentru prevenirea Retinopatiei (Bucureşti – două centre, Cluj, Iaşi,
Timişoara)
 Pregătirea prin programul RONEONAT program realizat în colaborare cu Guvernul Elvețian în care
au fost pregătiri în spitale din Elveția grupe de medici şi asistente din România care ulterior au pregătit
practic aproximativ 90% din medicii şi asistentele din ţară şi au fost create 2 Centre de Excelenţă în
Neonatologie: Iași şi Tg. Mureș.
 Pregătirea prin Programul Băncii Mondiale, pregătire efectuată de către medici şi asistente din ţară.
 Programe de pregătire realizate în toate centrele universitare prin MS si CMR cum ar fi proiectul
realizat de către Fundația CRED – UMF Iași, UMF București, UMF Cluj, UMF Tg. Mureș, Oradea şi
Timișoara unde au fost instruite 650 de cadre medicale cu studii superioare şi medii in IT şi urgenţe
neonatale, managementul tehnologiilor medicale, simulare în neonatologie.

RAPORT DE ACTIVITATE
Scopul ASOCIAȚIEI DE NEONATOLOGIE DIN ROMÂNIA conform statutului

►

II. Îmbunătățirea îngrijirilor medicale a nou-născuților prin:

►

►

►

II.3 – Elaborarea primelor ghiduri de practică din România conforme cu ghidurile Europene (15
ghiduri) care vor fi revizuite pe parcursul anului 2017.
– Organizarea a 19 conferințe naționale şi 4 congrese, 12 conferințe regionale:
 10 în Regiunea Moldovei - Zilele Neonatologiei Moldave împreună cu Republica Moldova
şi 2 în Timișoara.
II.4 – Colaborări cu diverse asociații profesionale
din ţară – Societatea Română de Pediatrie, Societatea Română de Chirurgie Pediatrică,
Asociaţia Română de Medicină Perinatală
 şi străinătate – Uniunea Europeană a Societătilor de Perinatologie si Neonatologie
(UENPS), Academia Americană de Pediatrie, Asociaţia de Medicină Perinatală din Republica
Moldova etc.

II.5 – Editarea unei Reviste de Neonatologie care din anul 2012 nu mai apare din multiple cauze,
una majoră fiind lipsa de interes a neonatologilor de a publica în această revistă.
Elaborarea a cinci cărți de patologie neonatală la ultimele patru conferințe şi Congresul de la
Tg.Mureș. În anul 2017 a fost tradus de un colectiv de cadre universitare prin Editura Hipocrate
- Cartea “Ghid Practic de Neonatologie Oxford”, ediția a-2-a, la numai câteva săptămâni după
apariția ediției în limba engleză.

RAPORT DE ACTIVITATE
SITUAŢIE FINANCIARĂ 2016

Decembrie 2016
ASOCIAȚIA DE
NEONATOLOGIE
DIN ROMÂNIA

Septembrie 2016
ÎN CONT
408.312 RON
DATORII
22.923 RON

ÎN CONT
568.566 RON
DATORII
36.459 RON

Excedentul de
144.601 RON
reprezintă o
creştere a profitului
cu
4.59% faţă de 2015

A fost aprobată
descărcarea de gestiune
de către
Comisia de Cenzori.

RAPORT DE ACTIVITATE
PUNCTE SLABE

Nu există o bază de date completă a membrilor asociației deși s-a solicitat de nenumărate ori
de către membrii Consiliului de Administrație reînnoirea datelor personale ale membrilor
asociației

Dispariția revistei de Neonatologie din 2012 – 2014

Comunicarea deficitară între membrii asociației

Site “neprietenos”

Prof. Dr. Maria STAMATIN

