Opțional: Asistența socială în domeniul sănătății
Profesor: Florin Lazăr
Semestrul: 1

Obiectivul general al cursului:
Cunoasterea si intelegerea specificului asistentei sociale in serviciile de sanatate
Obiective specifice ale cursului:
• Cunoasterea si intelegerea rolului asistentului social in echipa multidisciplinara in
cadrul serviciilor de sanatate
• Cunoasterea si intelegerea importantei respectarii drepturilor pacientului si a eticii
profesionale
• Familiarizarea studentilor cu privire la domeniile si tehnicile specifice de interventie
in cadrul serviciilor de sanatate, atat in interiorul unitatilor medicale cat si in afara
acestora
• Dobandirea de catre studenti a unei atitudini profesionale pozitive fata de beneficiarii
serviciilor de asistenta sociala cu probleme de sanatate
La sfârșitul cursului studenții vor putea:
• identifica rolurile asistentului social în echipa multidisciplinară
• înțelege importanța determinanților sociali ai stării de sănătate
• cunoaște cadrul legislativ românesc în asistența socială din domeniul sănătății
• cunoaște drepturile pacienților și modalitățile de asigurare a respectării acestora
• înțelege principiile asistenței sociale pentru diferite domenii ale sănătății (ex. pediatrie,
neonatologie, oncologie, îngrijiri paliative, boli cronice, urgențe, outreach)
• conștientiza riscurile de epuizare profesională și modalități de depășire pentru
asistentul social care lucrează în domeniul sănătății
Seminariile vor permite studenților aplicarea cunoștințelor dobândite la curs și prin
parcurgerea literaturii de specialitate în cazuri reale, specific diferitelor domenii de lucru. În
urma întâlnirilor cu asistenți sociali care lucrează în domeniul sănătății studenții vor avea
ocazia să înțeleagă mai bine specificul lucrului direct în domeniul sănătății. Pentru aplicarea
cunoștințelor dobândite în cadrul cursului, studenții care doresc vor putea desfășura practica
de semestru în domeniul sănătății.
Evaluarea se va realiza în cadrul unui examen oral (40% din nota finală), prin elaborarea unui
plan de intervenție pentru un caz real (max. 3 pagini) SAU a unei hărți județene a serviciilor
sociale pentru o categorie de beneficiari la alegere (30%) și pe baza participării active la
seminar (30%).

