
Se da verde Facultatii de moase
 La Sibiu se infiinteaza din toamna inca doua facultati cu specific medical  Colegiul de Medicina a
primit acreditare
  
  Colegiul de Medicina a primit acreditarea, din partea Consiliului de Evaluare Academica si Acreditare.
Dupa ce, timp de trei ani, a functionat in baza avizului periodic, al CEAA si Ministerului Educatiei,
Cercetarii si Tineretului, pentru merite deosebite in instruirea personalului medical mediu, Colegiul a
primit, in 2 februarie, acrediaterea.  "Sibiul a fost printre perimele centre universitare care a inteles ca
invatamantul medical trebuie sa se alinieze la normele Uniunii Europene in ceea ce priveste politica
sanitara. De asemenea, este printre primele centre universitare unde s-a infiintat Colegiul de Medicina, in
vederea pregatirii asistentilor medicali de medicina generala" , a spus prof.dr. Romeo Elefterescu, din
cadrul Colegiului de Medicina. Acesta este de parere ca personalul medical mediu trebuie, in primul
rand, sa inteleaga ca  "un asistent este acela care petrece cel mai mult timp cu pacientul. Un asistent
trebuie sa fie chiar si opt ore cu pacientul, in timp ce medicul il vede poate mai putin de o ora" . 
  
  Doua facultati in plus
  Ca o apreciere pentru activitatea profesorilor de la Facultatea de Medicina  "Victor Papilian" , MECT a
fost de acord cu infiintarea a inca doua facultati cu specific medical. Din toamna anului viitor, Sibiul va
avea boboci la Facultatea de Moase, la cursuri pe o durata de patru ani si la Facultatea de Asistenta
Medicala, care va tine trei ani.  "Absolventii acestor forme de invamant pot sa-si continue cursurile, sa
faca masterat si chiar doctorat, ajungand cadre didactice" , precizeaza prof.dr. Elefterescu. 
  Pana anul trecut, orice asistenta de medicina generala putea deveni moasa, urmand sa se specializeze pe
langa  "veterane" . Din toamna, moasele vor avea cursuri despre legislatia mamei si copilului, despre
pediatrie si neonatologie. Conform spuselor medicului Elefterescu, este posibil ca intre moasele care nu
au facultate si cele care practica deja meseria, sa existe unele diferente la salariu. Pentru a nu exista
motive de scandal, medicul spune ca moasele cu vechime se pot inscrie si ele la facultate. 
  
  Admiterea la aceste forme de invatamant se va face in 22 iulie, in baza unor teste grila, care se gasesc la
sediul Colegiului sau la Decanat. Testele sunt facute din Manualul de Biologie de clasa a XI-a, a Editurii
Stigma.
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