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 În cadrul acestei lucrări am dorit să subliniem: 

 

  importanţa conceptului "nursing", ca fundament al activităţii 

asistentului medical 

 cunoașterea și însușirea etapelor procesului de nursing în vederea 

planificării, organizării și eficientizării activității asistentului medical 

  importanţa dobândirii competențelor profesionale specifice asistentului 

medical în gestionarea diagnosticelor de nursing  

 înțelegerea taxonomiei NANDA-I în vederea identificării și revizuirii 

diagnosticelor nursing   

 



  

 

  Nursing-ul este definit ca diagnosticul și tratamentul 

comportamentelor umane la problemele de sănătate actuale sau 

potențiale. 

   (1980, The Congress of Nursing Practice of the American 

Nurse’ Association) 



Nursing-ul reprezintă: 

 Protecția, promovarea și optimizarea sănătății și abilităților 

 Prevenirea bolilor și a rănilor 

  Facilitarea vindecării 

  Atenuarea suferinței prin diagnosticarea și tratamentul răspunsului uman  

 Susținerea  în îngrijirea persoanelor, familiilor, grupurilor, comunităților și populației. 

 Această definiție servește drept bază pentru descrierea domeniului de aplicare 

a practicii de îngrijire medicală și a standardelor de practică profesională în nursing.  
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   Cunoaşterea şi însuşirea etapelor procesului de 

nursing permit asistentului medical planificarea, organizarea şi 

eficientizarea activităţii sale, având ca obiective principale 

creşterea calităţii îngrijirilor acordate, promovarea sănătății 

și evaluarea gradului de risc al pacienților, cu repercursiuni 

directe asupra evoluţiei pacientului.  

 Siguranța pacientilor în spitale constituie cea mai 

importantă dimensiune a calitătii  îngrijirilor  de sănătate!  

 

 



 este o metodă sistemică, logică, de organizare si desfasurare a ingrijirilor, de 

identificare, diagnosticare şi soluţionare  a problemelor de dependenta, formuland un 

plan de interventie si evaluand eficienta acestui plan, in urma implementarii lui. 

 

 permite asistentului  medical să precizeze un diagnostic nursing (de îngrijire) şi 

să trateze răspunsurile umane 

 asigura continuitatea îngrijirilor-  planul fiind accesibil echipei de sănătate care 

are nevoie de un reper de informații pentru fiecare problemă. 

 

 o metoda științifica de rezolvare a problemelor actuale și potențiale ale 

pacientului. 
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Avantajele procesului de nursing pentru persoana care acordă îngrijiri 

 

• permite asistentului  medical un control mai mare asupra propriei practici (crește profesionalismul);  

• crește responsabilitatea; 

• oferă satisfacție muncii, folosind cunoştinţele, experienţa şi intuiţia în furnizarea de îngrijiri medicale 

pacientului; 

• asigură un limbaj comun pentru asistenții medicali. 

• asigură continuitatea îngrijirii pacientului, prin comunicarea exactă a planului de îngrijire, 

pacientului şi membrilor echipei de îngrijire; 

• permite luarea deciziilor pentru rezolvarea problemelor pacientului; 

• evidentiază legalitatea acțiunilor. 

September 3, 2021 7 



culegerea datelor 
/aprecierea 

nursing/evaluarea 
nursing 

diagnosticarea 

nursing 

  

planificarea 
ingrijirilor 

implementarea/ 

aplicarea/realizarea 
intervențiilor 

evaluarea 

ETAPELE  PROCESULUI DE NURSING 



1.  

APRECIEREA 
NURSING 

•colectarea datelor prin abordare holistică 

•validarea datelor 

•organizarea datelor 

•înregistrarea datelor 

2.  

DIAGNOSTICAREA 

NURSING 

•analiza datelor 

•interpretarea datelor 

•identificarea problemelor de dependență, a surselor de dificultate și a riscurilor  

•formularea diagnosticelor de nursing 

3. PLANIFICAREA  

•prioritizarea problemelor/diagnosticelor nursing 

•formularea obiectivelor/rezultatelor așteptate (NOC) 

•selectarea intervențiilor nursing (NIC) 

•inregistrarea intervențiilor nursing 

4. 

IMPLEMENTAREA 

•reevaluarea pacientului 

•implementarea intervențiilor de nursing 

•supraveghează îngrijirea delegată 

•înregistrarea activitățiilor nursing 

5. EVALUAREA  

•colectarea datelor referitoare la rezultate 

•compararea datelor cu rezultatele așteptate 

•relaționarea acțiunilor nursing cu obiectivele clientului 

•concluzii despre starea problemei 

•continuă, modifică sau finalizează planul de îngrijire al pacientului 
STANDARDE DE 

PRACTICĂ 

PROFESIONALĂ 



 este faza initiala, debutul procesului de îngrijire de la care începe derularea acestui  demers. 

 începe de la prima întâlnire a asistentului medical cu pacientul, deseori înainte de contactul inițial 

dintre asistentul medical și pacient, în principal prin revizuirea datelor biografice și a înregistrărilor 

medicale.  

 este un proces continuu, în sensul că pe tot parcursul  muncii sale, asistentul medical nu înceteaza de a 

observa, de a întreba  și de a nota  datele privind pe fiecare pacient. 

 este fundamentală pentru diagnosticele de nursing adecvate, pentru planificare și intervenții. 

 începand  de la sosirea  pacientului în spital sau în momentul contactului initial cu personalul  de 

îngrijire, într-un centru de sănatate, în comunitate și pe tot parcursul îngrijirii, evaluarea pacientului 

permite asistentului medical să-și  stabilească  acțiunile de îngrijire 

 implică aptitudini de gândire critică aplicate în timpul procesului de îngrijire oferind un cadru de 

luare a deciziilor pentru dezvoltarea și ghidarea unui plan de îngrijire a pacientului care include 

concepte de practică bazate pe dovezi  
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 „Istoria (povestea) pacientului” este un termen care este folosit pentru a descrie informațiile obiective 

și subiective despre pacient, descrie cine este pacientul ca persoană în plus față de istoricul medical 

obișnuit. 

 aspectele specifice ale istoriei includ caracteristicile sociale, economice, psihologice, spirituale și 

caracteristicile familiei, resursele disponibile, mediul și contextul social, cunoștințele și motivația.  

 istoria pacientului descrie evaluarea holistică a informațiilor despre pacient, este fluidă (continuă, 

permanentă) și trebuie să fie împărtășită și înțeleasă pe tot parcursul experienței de îngrijire a 

pacientului. 

 se colectează informații despre punctele forte (pentru a identifica oportunitățile de promovare a 

sănătății) și riscurile (zonele pe care asistentii medicali le pot preveni sau problemele potențiale pe 

care le pot amâna) și/sau oportunități de promovare a sănătății.  
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Tipuri de evaluare 

a.Evaluarea completă 
(cuprinzătoare) 

b.Evaluarea continuă 

 (în curs) 

c.Evaluarea 
concentrată 
(focusată) d.Evaluarea de 

etapă/timp 

e.Evaluarea de 
urgență 

Tipuri de evaluare: 



2. Validarea 
(verificarea) 

datelor 

 

 1. Colectarea sistematică și 
continuă a datelor complete, 

relevante și pertinente, utilizând 
tehnici și instrumente de evaluare 

adecvate bazate pe dovezi  

 

    5. 
Înregistrarea/documenta

rea și comunicarea 
datelor colectate. 

 

     4. Organizarea 
datelor 

 
3. Sortarea, 
analiza și 

interpretarea 
datelor  

 

Evaluarea nursing implică: 
 este constantă și ciclică 

 reevaluează eficacitatea îngrijirii pe 

parcursul întregului proces de îngrijire 

medicală 

  evaluează îmbunătățirea stării pacientului 

sau identifică deteriorarea stării pacientului 

cât mai curând posibil 

 identifică necesitatea reevaluării sau 

continuări îngrijirii  

 actul de "verificare dublă" sau verificarea 

datelor pentru a confirma că sunt corecte 

și complete 

 

 este procesul de confirmare și verificare a 

veridicitații informațiilor obținute. 

 

  de obicei, validarea este necesară atunci 

când există discrepanțe între datele 

obiective și cele subiective, de exemplu: 

pacientul afirmă că se simte bine, dar 

mimica trădează contrariul.  

 

 datele pot fi validate cu ajutorul pacientului 

în timpul sau după culegerea datelor. 

 

 dacă el este incapabil să coopereze 

pentru validare, se poate apela la alte 

surse de date: familie, membrii echipei de 

sănătate. 

 

 !!! nu toate informațiile necesită validare ( 

ex: valoarea funcțiilor vitale). 

 aceasta presupune  identificarea 

nevoilor  specifice ale pacientului 

 

 rolul asistentului medical este să 

determine/identifice din datele 

colectate manifestările de 

independență, manifestările de 

dependență (caracteristicile 

definitorii), ce nevoie este 

dependentă sau independentă, să 

determine unde se află sursa de 

dificultate (obstacolul, cauza, factorii 

asociați  sau de risc ai diagnosticului 

de îngrijire).  

 în acest proces are loc conversia 

datelor în informații 

 Finalitatea analizei și interpretării 

datelor vor conduce asistentul 

medical la stabilirea diagnosticului 

de îngrijire și la elaborarea 

planului de îngrijire individulizat 

 utilizează un format scris 

sau computerizat care 

organizează sistematic 

datele de evaluare.  

 constă în gruparea 

datelor în așa fel încât 

să faciliteze identificarea 

problemelor actuale,  

potențiale sau de risc 

 poate fi facută în funcție 

de priceperea, 

preferințele fiecăruia sau 

după un model stabilit în 

instituția respectivă, cum 

ar fi modelul V. 

Henderson, A. Maslow, 

M. Gordon. 

 asistentul medical înregistrează 

toate datele colectate cu privire la 

starea de sanatate a clientului 

  datele sunt înregistrate într-o 

manieră factuală (care prezintă 

numai faptele), nu așa cum a fost 

interpretate de asistentul medical 

 se înregistrează datele subiective 

în cuvintele pacientului; retrăind 

cu alte cuvinte ceea ce spune 

pacientul ar putea schimba 

semnificația sa inițială. 

 datele pacientului trebuie 

înregistrate prompt pentru a 

asigura acuratețea și utilitatea 

 datele inițiale includ informații 

despre istoria pacientului și 

examinarea fizică și sunt 

înregistrate și folosite în 

analizarea și planificarea îngrijirii 

și oferă o bază pentru comparare. 

 metoda de înregistrare a datelor 

variază în funcție de instituție și de 

cadrul utilizat de asistentul 

medical pentru colectarea datelor 

 multe spitale plasează dosarul 

pacientului în sau imediat în afara 

camerei pacientului, astfel încât 

observațiile continue și acțiunile 

ulterioare să poată fi înregistrate 

cu promptitudine. 
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date 
subiective
- expuse 

de 
pacient 

date 
obiective- 
observate 

de 
asistentul 
medical 

date 
conținând 
informații 
actuale 

date 
conținând 
informații 
trecute 

date legate de 
viața pacientului, 

de obiceiurile 
sale,  de 

anturajul  său sau 
de mediul 

înconjurător 

date 
variabile 

date 
fixe 

Observarea 
pacientului/exam

enul fizic 

Interviul 
pacientului 

Consultarea 

surselor 
secundare 

MANIFESTĂRI 

 DE  

DEPENDENTĂ 

MANIFESTĂRI  

DE  

INDEPENDENȚĂ 

SURSE 

 DE  

DIFICULTATE 

 

EVALUARE/APRECIERE HOLISTICĂ 

NEVOI FUNDAMNETALE 

 ANALIZA ȘI INTERPRETAREA 

DATELOR- 

DIAGNOSTICAREA 

NURSING 



Informatii –stabilirea 
profilului pacientului 

 

consultarea 
surselor 

secundare 

observarea 
pacientului 

 

interviul 
pacientului 

 

Surse de 
informaţie   

directă : 

  pacientul  

   

indirectă     

• familia,  

• anturajul, 

• echipa medicală 

• dosarul medical. 

 



Informaţiile 
sunt de două 

feluri: 

date 
variabile 

date 
relativ 
stabile 

 

 legate de starea fizică a pacientului : 

- temperatura 

- tensiunea arterială   

- mişcarea 

- funcţia respiratorie   

- oboseală 

- apetit sau anorexie    

- durere 

- diureză    

- reacţii alergice etc. 

   

  legate de condiţiile psihologice :  

- anxietate                                                                                                    

- stare de conştienţă  

- stres    

- grad de autonomie 

- confort    

- capacitatea de comunicare 

- stare depresivă 

    



manifestările 
de 

independență 

 manifestările 
de dependență 

 

sursele de dificultate 
(factorii de legatura/ 

factorii de risc) 

Aprecierea nursing 

Analiza și 

interpretarea 

datelor 



Ce reprezintă manifestările de 
independență? 

Ce reprezintă manifestările de 
dependență? 

Ce reprezintă sursele de 
dificultate? 



 independenţa este un status care presupune funcţionarea plenară a fiinţei umane. 

  o persoană independentă este o persoană care îşi poate satisface autonom 

toate trebuinţele sale, prin acțiuni pe care le îndeplinește individul însuși 

(singur), fără ajutorul altei persoane. 

 este satisfacerea uneia sau mai multor nevoi prin acțiuni proprii, îndeplinite de 

persoana însăși 

 independenţa poate fi totală (pentru toate trebuinţele) sau parţială (pentru anumite 

trebuinţe). 

 independența este asociată cu capacitatea de a efectua activități de zi cu zi 

fără ajutor, dar o persoana autonomă ar putea alege să fie dependentă din 

mai multe motive; de exemplu, el sau ea ar putea avea nevoie de companie mai 

degrabă decât de îngrijire. 

 

 



 DEPENDENŢA=este incapacitatea persoanei de a îndeplini singur, fără ajutorul altei persoane, 

acţiuni care să-i permită un nivel acceptabil în satisfacerea nevoilor astfel încât să fie independent 

 sunt semne observabile ale incapacităţii de menţinere a sănătăţii, de satisfacerea a nevoilor 

fundamentale (nu-şi efectuează îngrijirile igienice, nu comunică cu membrii echipei de sănătate, 

nu respectă regimul dietetic, etc.). 

  reprezintă caracteristicile definitorii (manifestări caracteristice) legate de dovada care sprijină 

identificarea problemei.  

 caracteristicile definitorii sunt  fie observate de asistentul medical, fie declarate de pacient sau 

de familie; sunt organizate în grupuri sau modele de informaţii semnificative, atenţionează 

asistentul medical asupra posibilităţii existentei unei probleme de sănătate actuale/potenţiale 

la pacient.  

 de obicei, prezenţa a 2-3 caracteristici definitorii confirmă un diagnostic de îngrijire. 
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DEPENDENŢA ACTUALĂ 
(PREZENTĂ) – atunci când problema 
este prezenta, dependența este actuală, 

iar în acest caz acțiunile vor fi 
corective.  

DEPENDENŢA POTENŢIALĂ - atunci când 
problema de dependența este posibil să apară din cauza 
unor predispoziții, iar în acest caz trebuie planificată o 

intervenție. Ex: la un pacient subalimentat, imobilizat la 
pat, pot apărea răni prin presiune = escare) –  prin 

prevenire se poate evita această dependenţă. 

DEPENDENŢA PERMANENTĂ, SAU CRONICĂ -Ex: paraplegie – atunci când, în ciuda 
îngrijirilor din partea asistentului medical, problema nu poate fi corectată și dependența este 

permanentă sau cronică. Rolul asistentului medical este în acest caz suplinirea a ceea ce el nu 
poate face independent și de a-l ajuta sa se adapteze în aceste limite. 

DEPENDENŢA DESCRESCÂNDĂ – 
când dependența pacientului este în 

descreștere, iar rolul asistentului medical 
în acest caz este de a susține acest 
progres și de a ajuta pacientul sa-și 

regaseaca gradul optimal de autonomie. 

Tipuri de dependenţă :  

 
 



Indicele de gravitate = gradul de dependență  

 Nivelul 1 – cand persoana este independentă si autonomă(notată cu 1 punct)  

 Nivelul 2 – cand persoana prezintă o dependență moderată (notată cu 2 puncte)  

 Nivelul 3  - cand persoana prezintă o dependență majoră (notată cu 3 puncte)  

 Nivelul 4 – cand persoana prezintă o dependență totală (notată cu 4 puncte)  

 Importanta practica a evaluarii nivelului de dependenta foloseste ca 

instrument de masura pentru a orienta procesul de ingrijire. 

 Consemnarea si urmarirea nivelului de dependenta permite aprecierea 

rezultatelor obtinute in urma tratamentului si ingrijirilor acordate. 
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 Prin acordarea unui punct de la 1 la 4 (în funcţie de gravitate) fiecărei nevoi şi 

totalizând aceste puncte, se obţine un total care poate varia între 14 şi 56 de puncte(scorul). 

Totalul de puncte obtinut de fiecare pacient în parte, permite clasificarea pacienţilor în 4 

categorii/grade de dependenţă: 

 

 persoană independentă-cu un total de 14 puncte 

 dependență moderată-cu un total de 15-28 puncte 

 dependență majoră-cu un total de 29-42 puncte 

 dependență totală- cu un total de 43-56 puncte 
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=se definesc ca fiind cauza dependenței, adică, orice obstacol major care împiedică satisfacerea uneia sau 

mai multor nevoi fundamentale,  

= pot contribui la apariția sau modificarea stării de sănătate sau la schimbarea acesteia. 

 Legarea problemei de dependență de etiologie se face prin cuvintele „favorizat de”, „cauzat de” “ din 

cauza ” “ legat de”,... 

  „Realted factors” -factorii asociați sunt o componentă integrală a tuturor diagnosticelor de îngrijire 

orientate spre probleme. 

 factorii asociați sunt etiologiile, circumstanțele, faptele sau influențele care au un tip de relație cu diagnosticul de asistență medicală (cauza, factor contributor). 

O analiză a istoricului pacientului este adesea acolo unde sunt  identificați factorii asociați. Ori de câte ori este posibil, intervențiile de îngrijire medicală ar 

trebui să urmărească acești factori etiologici, în scopul de a elimina cauza principală a diagnosticului de asistență medicală. 

  „Risk factors”- factorii de risc sunt influențe care măresc vulnerabilitatea unui individ, a unei familii, a unei grupări sau a unei comunități la un 

eveniment nesănătos (de exemplu-de mediu, psihologic, genetic).  

 Populații cu risc-grupuri de persoane care împărtășesc caracteristici sociodemografice, sănătate / istorie familială, etape de creștere / dezvoltare, 

expunere la anumite evenimente / experiențe care determină fiecare membru să fie predispus la un anumit răspuns uman. 

 Condiții asociate-diagnostice medicale, proceduri diagnostice / chirurgicale, dispozitive medicale / chirurgicale sau preparate farmaceutice. Aceste condiţii nu 

pot fi modificate independent de către nursa profesionistă. 
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  -în faza de diagnostic a procesului de nursing, asistentul medical începe să grupeze informațiile din 

istoria pacientului și formulează o judecată evaluativă despre starea de sănătate a pacientului 

 

 Diagnosticul nursing  este o problemă de sănătate actuală sau potenţială, pe care asistentele medicale, 

în virtutea educaţiei şi experienţei lor, sunt capabile şi calificate să o trateze (Gordon -1976).  

 

 În 1990 a fost adoptată oficial definiţia diagnosticului de îngrijire (de nursing) de către Adunarea Generală 

(ANADI): „Enunţul unei judecăţi clinice asupra reacţiilor la problemele de sănătate prezente sau potenţiale, la 

evenimentele de viaţă ale unei persoane, ale unei familii sau ale unei colectivităţi 

 

  Un diagnostic nursing este o judecată clinică referitoare la un răspuns uman la condițiile de 

sănătate/procesele de viață sau vulnerabilitate/predispoziție pentru acel răspuns, de către o persoană, familie, 

grup sau comunitate.  

  



 -este rezultatul raționamentului clinic (Gordon, 1994) și este de obicei menționat în două părți: (1) descriptor 

sau modificator și (2) focalizarea pe diagnostic sau pe conceptele lui cheie, cum ar fi diagnosticul, planificarea ineficientă 

a activității (000199)  

-există câteva excepții în care diagnosticul nursing este doar un singur cuvânt, cum ar fi anxietate (00146), constipație 

(00011), oboseală (00093) și greață (00134). În aceste diagnostice, modificatorul și focalizarea sunt inerente termenului 

unic. 

 

 

. 



Ce reprezintă problema de dependență 

( diagnosticul nursing)? 

Ce reprezintă sursa de dificultate 
(factorii de legătură)? 

Ce reprezintă manifestarea de 
dependență (caracteristicile definitorii)? 



 =  o putem  defini ca o schimbare defavorabilă de ordin bio-psiho-social, cultural sau 

spiritual în satisfacerea  unei nevoi fundamentale care se manifestă prin  semne observabile.  

 

 -problemele de dependență se definesc în urma analizei și interpretării datelor (a 

manifestărilor  de dependență). 

 

 - termenii care arată o schimbare în starea  de sănătate  si frecvent folosiți în formularea 

problemei sunt: alterarea, deteriorarea, deficit, incapacitate, diminuare, dificultate, perturbare. 

          



Tipuri de 
diagnostice 

nursing 

diagnostic actual  

-cand  manifestarile de 
dependenta sunt 

prezente, observabile; 

diagnostic potential 
cand o problema poate 
surveni – daca nu se 

previne; 

diagnostic posibil  

– este acela care  descrie o problema a carei prezenta 
nu este sigura. În loc să se riste a descrie un 

diagnostic eronat, este preferabil să se prezinte ca 
ceva posibil, atrăgând în felul acesta  atenția 

personalului de îngrijire care urmează apoi să infirme 
sau să confirme diagnosticul. 

 

2.DIAGNOSTICUL DE NURSING 

 
 



Tipuri de 
diagnostice 

nursing 

diagnostic focusat pe problemă= o judecată 
clinică privind un răspuns uman nedorit la o 

stare de sănătate/proces de viată care există la 
o persoană, familie, grup sau comunitate; 

diagnostic care promovează sănătatea =o judecată clinică privind motivația și dorința pentru a 
imbunătății starea de sănătatea și de a actualiza potențialul de sănătate umană.  

-diagnosticul de promovare a sănătății are, în general, doar caracteristici definitorii, deși factorii de legătură pot fi 
utilizați dacă pot îmbunătăți înțelegerea diagnosticului. 

-la un diagnostic care promovează sănătatea, obiectivele măsurabile (rezultatele) și intervențiile ar trebui să fie 
focusate pe imbunătățirea sănătății. 

-promovarea sănătății diferă de „prevenire” în sensul că promovarea sănătății se bazează pe a fi cât mai sănătoas 
posibil, spre deosebire de prevenirea unei boli sau a unei probleme 

diagnostic de risc = o judecată clinică privind 
vulnerabilitatea/predispoziția unui individ, a familiei, a grupului sau a 

comunității de a dezvolta un răspuns uman nedorit la condițiile de 
sănătate/pocesele de viață. 

-factorii de risc sunt influențe care măresc vulnerabilitatea unui individ, 
familie, grup sau comunitate la un eveniment nesănătos 

-numai diagnosticele de risc au factori de risc. 

Tipuri de diagnostice nursing NANDA (13 domenii, 47 

clase): (267 diagnostice) 

 
 



  

 În funcție de registrul electronic de sănătate dintr-o anumită instituție de asistență medicală, 

componentele "legate de" și "după cum se vede" nu pot fi incluse în sistemul electronic. Cu toate acestea, 

aceste informații ar trebui recunoscute în datele de evaluare colectate și înregistrate în diagrama 

pacientului pentru a oferi suport pentru diagnosticul  nursing. Fără aceste date, este imposibil să se 

verifice precizia diagnosticului, ceea ce pune sub semnul întrebării calitatea asistenței medicale. 

 diagnosticul de nursing ar trebui să fie prioritizat în funcție de nevoile imediate bazate pe ABC (airway, 

breathing and circulation). 

 



 Cu ceva timp în urmă, o nursă care 

lucra în prima linie a adresat această 

întrebare 

  Cel mai important este că pacienții cu același diagnostic medical nu au 

neapărat aceleași răspunsuri umane (diagnostice nursing). 

  La fel și pacienții cu același genotip de infecție cu coronavirus nu au 

neapărat aceleași răspunsuri umane. 

 De aceea, înainte de a oferi îngrijirea necesară fiecărui pacient nursele 

trebuie să realizeze o evaluare nursing inițială și să identifice răspunsurile 

unice ale pacientului (diagnosticele nursing). 

  Chiar și în vremuri ca acestea, pe care le trăim astăzi, nursele au nevoie să 

identifice ceea ce ele pot diagnostica și trata independent legat de pacienți și 

familiile acestora și care este diferit de diagnosticele medicale. 

  Dacă nursele documentează corespunzător diagnosticele nursing ale 

pacienților cu COVID-19 și a familiilor lor, într-un viitor apropiat, vom 

putea să identificăm asemănările și deosebirile în răspunsurile lor umane și 

să avem o perspectivă internațională. 

 



 în această versiune (2021-2023), ediția a-XII-a, clasificarea oferă 267 diagnostice și adăugarea de 

noi diagnostice. 

  majoritatea diagnosticelor nursing au la bază dovezi evidente. 

  fiecare diagnostic nou a fost revizuit de către membrii Comitetului de Dezvoltare a Diagnosticelor 

(Diagnosis Development Commmittee) (DDC)  

 Această aprobare a DDC nu înseamnă că un diagnostic este „complet”sau „gata de utilizare” în 

toate țările sau toate specialitățile practice. Știm cu toții că practica și reglementările legale variază 

de la o regiune la alta. Întotdeauna sunt bine venite trimiterile de noi diagnostice nursing. 

  în ediția a-XI-a, au fost identificați aproximativ 90 de diagnostice care nu au atribuit un nivel de 

evidență (LOE)sau care necesitau actualizări majore. Majoritatea acestor diagnostice sunt acum 

revizuite și au îndeplinit cererile în ceea ce privește criteriile LOE. Totuși 32 de diagnostice rămân 

fără un nivel de evidență (LOE) identificat. Intenția este de revizuire sau retragere a acestor 

diagnostice rămase până la următoarea ediție.  



 Taxonomia NANDA-I oferă o modalitate de a clasifica domeniile care îl preocupă pe profesionistul 

în ingijirea medicala  (adică focarele de diagnostic). Conține 267 diagnostice de nursing grupate 

în 13 domenii și 47 de clase.  

 Un domeniu este o „sferă a cunoașterii”, iar domeniile NANDA-I identifică cunoștințele unice ale 

disciplinei de asistență medicală  

 Cele 13 domenii NANDA-I sunt împărțit în continuare în clase (grupări care împărtășesc atribute 

comune).  

 Funcția urinară, de exemplu, este o clasă din domeniul Eliminare și schimb. Fiecare dintre clase 

conține diagnostice nursing relevante. 

Ex. Retenția urinară (00023) este un diagnostic de nursing în clasa funcția urinară, în domeniul 

eliminării și schimbului. 



 Deși limitat în număr în taxonomia NANDA-I, un sindrom poate fi diagnosticat și de o nursă. 

  Un sindrom este o judecată clinică referitoare la un grup specific de diagnostice nursing care apar 

împreună și, prin urmare, este cel mai bine abordat prin intervenții similare.  

 Un exemplu de diagnostic al sindromului este sindromul durerii cronice (00255). Diagnosticul 

nursing, durerea cronică (00133) este o durere recurentă sau persistentă care a durat cel puțin 3 luni 

și care afectează în mod semnificativ funcționarea sau bunăstarea zilnică. Sindromul durerii 

cronice este diferențiat de durerea cronică prin faptul că, pe lângă durerea cronică, are un 

impact semnificativ asupra altor răspunsuri umane și, prin urmare, un sindrom include alte 

diagnostice de îngrijire medicală, cum ar fi tulburarea somnului (00198), oboseala (00093) 

mobilitate fizică afectată (00085) sau izolare socială (00053). 



 Deși limitat în număr în taxonomia NANDA-I, un sindrom poate fi diagnosticat și de o nursă. 

  Un sindrom este o judecată clinică referitoare la un grup specific de diagnostice nursing care apar 

împreună și, prin urmare, este cel mai bine abordat prin intervenții similare.  

 Un exemplu de diagnostic al sindromului este sindromul durerii cronice (00255). Diagnosticul 

nursing, durerea cronică (00133) este o durere recurentă sau persistentă care a durat cel puțin 3 luni 

și care afectează în mod semnificativ funcționarea sau bunăstarea zilnică. Sindromul durerii 

cronice este diferențiat de durerea cronică prin faptul că, pe lângă durerea cronică, are un 

impact semnificativ asupra altor răspunsuri umane și, prin urmare, un sindrom include alte 

diagnostice de îngrijire medicală, cum ar fi tulburarea somnului (00198), oboseala (00093) 

mobilitate fizică afectată (00085) sau izolare socială (00053). 



 Pacientul prezintă manifest. de dependenta la evaluarea mobilitatii imobilitate determinată de ............                                                  

  dependenta  nevoia de a se mișca 

                                  DgNA –PES= pacientul prezintă incapacitatea de a se mobiliza... legat de/din cauza (....) 

manifestată prin imobilizare la pat  (......). 

 Pacientul prezintă manifest. de independență la evaluarea respirației 

                                independentă nevoia de a respira 

                                 DgNR – pacientul prezintă risc de alterare a respirației (....) din cauza/legat de imobilitate.... 

 Pacientul prezintă manifest. de independență la evaluarea tegumentelor și mucoaselor                           

               independentă nevoia de a-și menține tegumentele integre și normal colorate 

                                 DgNR – pacientul prezintă risc de alterare a tegumentelor (....) din cauza/legat de imobilitate 
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 faza de planificare a procesului de îngrijire medicală include identificarea priorităților, precum și 

stabilirea unor rezultate și intervenții specifice pacientului 

 asistentul medical în colaborare cu pacientul și familia (după caz) și cu  restul echipei de îngrijire trebuie 

să determine urgența problemelor identificate și să prioritizeze nevoile pacienților. 

 stabilirea obiectivelor comune, împreună cu recunoașterea și declanșarea simptomelor, ajută la prioritizarea 

intervențiilor și determinarea intervențiilor care vor oferi cel mai mare impact 

 dupa formularea diagnosticului de îngrijire, asistentul medical  elaborează un plan de actiune, care să 

influențeze pozitiv starea fizică și mentală a persoanei și să reducă  problemele  de dependență. 

  



  

 Planul de interventie cuprinde și prescripțiile medicale.  

  Planul de intervenție cuprinde două componente: 

  a) rezultatele așteptate cu obiectivele de îngrijire  

  (b) intervențiile 

  



        

Un obiectiv  de îngrijire  poate fi definit astfel: 

 

  un rezultat măsurabil al asistenței medicale 

  se referă la un comportament sau o percepție măsurabilă demonstrată de un individ, familie, grup sau comunitate care 

răspunde la intervențiile de îngrijire medicală (Centrul de Clasificare Nursing [CNC]).  

  un rezultat pe care dorim să-l obținem în urma intervențiilor - un comportament care se dorește  să se observe în 

manifestările pacientului 

 pacientul și familia trebuie incluși în acest proces de formulare a obiectivului. 

 vizează atitudinea, comportamentul sau acțiunea pacientului însuși (sau a familiei, a grupului și colectivitații). 

    



 

        

 Clasificarea NOC (Nursing Outcomes Clasification) este un sistem care poate fi utilizat pentru 

selectarea rezultatelor asteptate  si a obiectivelor (legate de diagnosticul de nursing).  

 

 asistentul  medical, adesea, și în mod incorect, face trecerea directă de la diagnosticul de 

nursing la intervenția medicală, fără a lua în considerare rezultatele dorite. 

 Rezultatele asteptate trebuie identificate înainte de determinarea intervențiilor. 

    



                T-incadrat în timp 

-face referire la un anumit interval de 
timp, bine precizat, privind stadiul 

atingerii obiectivului.  

-obiectivul conține și data până la 
care este prevăzut a se realiza. 

S=specifc 

-furnizeaza informatii despre 
caracteristicile specifice unui 

anumit obiectiv. 

-obiectivul indică exact ceea ce se 
dorește să se obțină și nu lasă loc 

de interpretări. 

M=masurabil 

-un obiectiv poate fi cuantificat, 
fie cantitativ, fie calitativ. 

-un obiectiv măsurabil permite 
monitorizarea progresului 

atingerii lui.  

A=accesibil 

/realizabil 

--un obiectiv poate fi -atins 
cu capacitatea și resursele 

disponibile.  

R=relevant 

--realizarea obiectivului 
contribuie la impactul 

planului vizat. Sistemul 

S.M.A.R.T. 



 Obiectivele pot fi : 

 

1.    -pe termen scurt (O.T.S.) ore ,zile 

2.    -pe termen mediu (O.T.M.) o saptamana 

3.    -pe termen lung (O.T.L.)saptamani, luni 

 

      Exemple: 

O.T.S.- D-na X va fi asezata in fotoliu in fiecare zi, timp de o ora, de 3 ori pe zi – acesta  este 

un obiectiv de interventie a asistentei 

O.T.M. – Ca intr-o saptamana d-na X sa mearga fara ajutor pana la baie 

O.T.L. – Ca d-na X sa-si mareasca progresiv mobilitatea degetelor ca sa fie capabila sa 

tricoteze in termen de o luna. 

       Pe baza indicatorilor, obiectivele măsurabile și cuantificate pot fi stabilite. În plus, 

monitorizarea progresului și a succesului măsurilor întreprinse poate fi efectuată pe 

cale de consecință și evaluarea rezultatelor și realizărilor va fi întradevar fezabile.  



 utilizarea NOC poate fi utilă asistentului medical deoarece conține cinci puncte, este o scală de tip 

Likert,  care conține indicatori și poate fi utilizată pentru a evalua progresul spre obținerea 

rezultatelor.  

 rezultatele NOC sunt specifice, ele sporesc procesul de nursing ajutând asistentul medical să 

măsoare și să înregistreze rezultatele înainte și după ce intervențiile au fost efectuate. 

 asistentul medical  poate alege pentru ca pacienții să-și evalueze propriul progres, utilizând scala de 

clasificare de tipul "Likert„ 

 această implicare poate ajuta la creșterea motivației pacientului să progreseze spre rezultate. 

 după ce rezultatele pacientului sunt selectate sau scrise, și discutate cu pacientul, asistentul medical 

planifică planul de îngrijire cu pacientul și stabilește un mijloc care ajută clientul să atingă rezultatele 

selectate. Mijloacele uzuale sunt intervențiile nursing. 
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   este definită ca "orice tratament, bazat pe judecată și cunoștințele clinice, pe care o asistentă medicală o 

realizează pentru a spori rezultatele (obiectivele măsurabile) pacientului" (CNC).  

 deciziile pe care le adoptă asistentul medical în procesul de îngrijire sunt activităţi sau intervenţii menite să 

conducă la rezultatele aşteptate propuse în planul de îngrijire. 

 clasificarea Intervențiilor Nursing (NIC- Nursing Intervention Clasification) este o taxonomie cuprinzătoare, 

bazată pe dovezi, a intervențiilor pe care asistentele medicale le efectuează în cadrul diferitelor tipuri de îngrijire. 

  folosind cunoștințele de îngrijire medicală, asistentii medicali efectuează atât intervenții independente, 

dependente cât și interdependente. Aceste intervenții interdependente se suprapun cu îngrijirea oferită de alți 

profesioniști din domeniul sănătății. 

 

 

  



 

 constituie momentul  realizarii constiente si voluntare a interventiilor planificate pentru a obtine rezultatul 

asteptat. 

 aplicarea in practica  a actiunilor are ca scop sa ajute pacientul sa-si mentina sau sa-si recapete independenta sau un 

oarecare nivel de independenta 

  sunt antrenati: pacientul, asistentul medical, echipa de ingrijire, familia (apartinatorii). Implicarea acestora are ca scop  

reducerea sau eliminarea cauzelor problemei. 

 rezultatele asteptate sunt realizate prin efectuarea intervențiilor de nursing în colaborare cu alte specialități 

interdisciplinare sau cu pacientul/ familia. Pe parcursul implementării, asistentul medical continuă să evalueze pacientul 

pentru a determina dacă intervențiile sunt eficiente și dacă sunt îndeplinite obiectivele dorite. 

 

 

       



 este aprecierea schimbărilor survenite în starea de sănătate a pacientului în relaţie cu 

scopul propus, ca rezultat al intervenţiilor asistentului medical. 

 este considerată, în termeni de specialitate, CUM anume a răspuns pacientul după 

implementarea planului de acţiune. 

 este o descriere precisă şi o apreciere a rezultatelor îngrijirilor acordate pacientului, în funcţie de 

obiectivele stabilite. 

 evaluarea  apare nu numai la sfârșitul procesului de nursing, ci și pe tot parcursul procesului.  

 evaluarea se face periodic la anumite intervale de timp. Ritmul este adesea indicat de obiectiv. 

Evaluarea urmareste doua aspecte : 

o rezultatul obținut sau schimbarea observată de asistentul medical la pacient  

o satisfacția pacientului 

 

 



 raportat la rezultatul obținut, evaluarea este un proces ciclic, care se repetă  în funcție de obiectivul stabilit și 

de obiectivele ulterioare, elaborate din faptul că rezultatul asteptat încă nu a apărut. 

 când se observă că manifestările de dependentă nu s-au diminuat, deci obiectivul nu a fost atins, procesul de 

nursing se reia, restructurând diagnosticul și planul de îngrijire. 

 evaluarea unei intervenții este, în esență, o altă evaluare medicală, de aici caracteristica dinamică a nursing-

ului. 

  asistentul medical reevaluează pacientul, luând în considerare  starea pacientului înainte de intervenție și după 

intervenție. 

 evaluarea permite reajustarea obiectivelor și deci, reajustarea sau chiar modificarea intervențiilor. 

 

 



 Evaluarea zilnică a planului de îngrijiri/nursing va trebui să răspundă la următoarele întrebări: 

 

 Ating obiectivele propuse intermediate de intervenții? 

 Sunt realiste orele şi datele stabilite iniţial? 

 Este necesară modificarea intervenţiilor de nursing pentru a asigura realizarea obiectivelor? 

 Este necesară modificarea limbajului din plan sau a metodelor de comunicare, pentru buna participare a asistentilor 

medicali din celelalte schimburi? 

 Este necesară  consultarea altui membru din echipa de ingrijiri pentru mai multe informaţii care să ajute la 

identificarea cauzei, problemelor sau la elaborarea intervenţiilor potrivite pentru realizarea obiectivelor? 

 Există vreo modificare în starea pacientului care să necesite adăugarea unui nou diagnostic de nursing sau a unei 

probleme de colaborare? 

 Este necesar să intervenim în lista de priorităţi iniţială? 



 Altă parte importantă a etapei evaluării este documentația.  

 Asistentul  medical trebuie să utilizeze instrumentele de documentare și să înregistreze activitatea 

de asistență medicală care a fost efectuată, precum și rezultatele intervențiilor nursing. 

 cartografierea  este orientată spre probleme, în cadrul căreia asistentul medical evaluează îngrijirea 

și rezultatele (obiectivele) îngrijirii pacientului ca parte a graficului (diagramei).  

 documentația este, de asemenea, necesară din motive legale, deoarece într-o dispută legală, dacă nu 

a fost înregistrată, nu a fost făcută. 
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Amintiți-vă că siguranța pacienților depinde de buna 

comunicare - deci utilizați numai termeni standardizați care au 

definiții clare și criterii de evaluare, astfel încât acestea să 

poată fi ușor validate. 

51 



Vă mulțumim! 

TRUCA GEORGETA 
Tel:0722228973 

Email:getatruca@yahoo.com 

tel:0722228973
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