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Competențe fundamentale și generale 

 
MODULUL 1. Proceduri pentru situații de urgență (incendiu, urgențe medicale, etc.) 

  
Durata (ore): 12 ore/grup, combină elementele teoretice (4 ore) cu exercițiile practice (8 ore) 
  

1. Obiectivele de învățare ale modulului:  

• Să înțeleagă importanța pregătirii pentru situații de urgență 

• Să fie conștienți de specificul grupului (vârstnici) în contextul unei situații de urgență 

• Să identifice, să planifice și să gestioneze o situație de urgență 

• Să poată efectua acțiuni eficiente în caz de urgență 

• Să poată învăța persoanele în vârstă despre procedurile de urgență 

• Să poată efectua un apel de urgență eficient 
 

2. Structura modulului 
  

Nr.  SUBIECTE/SUB-
TEME 

CONȚINUT METODE/ACTIVITĂȚI RESURSE, INSTRUMENTE, 
MATERIALE AJUTĂTOARE 

DURATA 

1
1
1
1
1 

Importanța 
pregătirii pentru 
situații de urgență 

- Conștientizarea 
importanței cunoașterii 
modului de abordare a 
unei situației de urgență 
- Conștientizarea 
potențialelor amenințări 

- Prezentare  
- Explicație 

- Mărturii, experiență reală de viață 
de la un profesionist, ex. pompier, 
medic. 
- Curriculum în format PDF și/sau 
prezentare PowerPoint, foi de lucru, 
videoclipuri 
- Laptop, video proiector și ecran de 
proiecție, tablă de scris/flipchart, 
marker 

1 h 

 Adulți în vârstă - 

specificitatea 
grupului în caz de 
urgență 

- Specificitatea grupului 
- Importanța 
cunoștințelor despre 
problemele fizice și 
psihice ale rezidenților 

- Prezentare 
- Explicație 
- Exemple 

2 h 

 Tipuri de proceduri 
de urgență 

- Comportament violent 
- Cutremur 
- Oprirea liftului 
- Explozie/amenințare cu 
bomba 

- Explicație 

- Exerciții realiste/ 
simulare 
- Dezbatere 
- Joc de roluri 

- Mărturii, experiență reală de viață 
de la un profesionist, ex. pompier 

5 h 
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- Incendiu 
- Inundație/deteriorarea 
instalației sanitare 
- Scurgere de gaze 
- Materiale periculoase 
- Defecțiune la 
sistemului de apă caldă 
- Urgență medicală 
- Proceduri de protecție 
- Evacuare 

- Studii de caz 
- Demonstrație de 
către un expert 
- Sesiune de întrebări 
și răspunsuri 
 

 Instruirea 
persoanelor în 
vârstă 

- Creșterea gradului de 
conștientizare în rândul 
persoanelor în vârstă cu 
privire la procedurile de 
urgență; 
- Modalitatea de 
transmitere a 
cunoștințelor către 
persoanele în vârstă - 
Specificitatea grupului 

- Prezentare  
- Explicație 

2 h 

 Apel de urgență - Cum să efectuezi un 
apel de urgență corect? 

- Explicație 
- Exerciții/simulare 
- Dezbatere 
- Joc de roluri 

1 h 

 Concluzii Revizuire, concluzii, 
evaluare modul 

- Prezentare 
- Feedback 

1 h 

Total 12 h 
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3. Rezumatul conținutului 
3.1. Introducere 
 
Proceduri de urgență 

Situațiile de urgență sunt neașteptate, grave și periculoase și necesită acțiune imediată. Procedurile de urgență sunt un 
plan de acțiuni ce trebuie urmate pentru sănătatea și bunăstarea (în măsura în care se poate) a rezidenților și a lucrătorilor în 
timpul unui eveniment de urgență. Acțiunile rapide și eficiente pot scădea și/sau evita consecințele periculoase ale unei astfel de 
situații. De aceea este foarte important ca îngrijitorii și orice persoană prezentă într-o situație de urgență să aibă cunoștințe cu 
privire la acțiuni de urgență efectuate corect. 

Pentru a începe pregătirea pentru situații de urgență, încercați să răspundeți la câteva întrebări fundamentale: Cu ce fel 
de riscuri se confruntă această regiune? Ce fel de grup ar trebui să fie evacuat? Există deja unele planuri în cazul avertizării 
evacuării din timp, etc.? Răspunsurile la aceste întrebări vor scurta timpul de reacție în cazul unei amenințări reale. 
 
3.2. Evacuarea rezidenților dintr-un centru de vârstnici  

Rezidenții centrelor de vârstnici reprezintă un grup caracteristic care necesită o atenție specială din cauza problemelor 
comune de sănătate fizică și psihică. Prin urmare, trebuie să fiți conștient de faptul că pregătirea pentru situații de urgență diferă 
față de orice altă audiență. Persoanele în vârstă au tendința de a trata multe probleme grave care modifică procedurile standard 
de urgență. Eventualele dificultăți pe care îngrijitorii trebuie să le cunoască în timpul unei situații de urgență: 

o Mobilitate personală 
o Administrarea mai multor medicamente 
o Utilizarea echipamentelor medicale și a dispozitivelor de asistență 
o Boală cronică, fragilitate și dizabilitate 
o Nevoia de asistență a îngrijitorilor cu privire la activitățile de bază ale vieții cotidiene (Asociația de Sănătate din New 

Jersey, 2013) 
În calitate de îngrijitor, trebuie să cunoașteți spectrul larg în pregătirea fizică și psihică a persoanelor în vârstă. Audiența 

poate include persoane în vârstă perfect active și independente, precum și persoane în vârstă care depind foarte mult de un 
îngrijitor. Cunoștințele despre predispozițiile de sănătate ale persoanelor în vârstă sunt importante atunci când acționați într-o 
situație de urgență. 

Familiarizarea cu problemele acestora vă poate ajuta în prezicerea reacțiilor rezidenților și evaluarea nevoii și a urgenței 
de a acționa. De asemenea, cu aceste cunoștințe puteți estima ce fel de asistență ar solicita în timpul unei urgențe și ar fi posibilă 
întocmirea unui plan individual de urgență pentru fiecare rezident.  
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3.3. Tipuri de proceduri de urgență 
3.3.1. Comportament violent 
3.3.2. Cutremur 
3.3.3. Oprirea liftului 
3.3.4. Explozie/amenințare cu bomba 
3.3.5. Incendiu 
3.3.6. Inundație/deteriorarea instalației sanitare 
3.3.7. Scurgere de gaze 
3.3.8. Materiale periculoase 
3.3.9. Defecțiune la sistemului de apă caldă 
3.3.10. Urgență medicală 
3.3.11. Proceduri de protecție 
3.3.12. Evacuare 
- Familiarizați-vă cu clădirile frecventate și cu obstacolele posibile în căile de evacuare 
- Exersați practic căile de evacuare 
- Familiarizați-vă cu scările de urgență (de obicei, sunt localizate în afara clădirilor) 
- Trebuie să fiți conștient că în cazul unei situații de urgență, fumul, alarma, incendiu sau întreruperea energiei electrice și alte 
obstacole pot fi prezente 
- Exersați-vă comportamentul pentru situații de urgență. 
 
3.4. Apel de urgență 
a) Asigurați-vă că situația necesită un apel de urgență – încercați să estimați dacă aveți nevoie de ajutor în situația respectivă. În 
cazul unei urgențe medicale, adresați-vă mai întâi medicului de gardă, iar în cazul în care acesta nu este disponibil, efectuați un 
apel de urgență. Numărul de urgență nu va fi apelat în cazuri care nu sunt urgente. Dacă nu sunteți sigur că situația necesită 
ajutor din partea profesioniștilor – apelați numărul de urgență! 
b) Apelați numărul de urgență – numărul de urgență trebuie memorat sau trebuie să fie vizibil în zona dumneavoastră. Respirați 
adânc! Situațiile de urgență pot să apară atunci când vă așteptați mai puțin, iar timpul într-o situație de urgență este de o 
importanță crucială, dar nu vă ajută dacă sunteți isteric. 
c) Răspundeți la întrebările dispecerului – vi se va solicita să descrieți urgența. Fiți calm și răspundeți la întrebări. Fiecare întrebare 
este foarte importantă, deși poate nu vi se pare. Vi se vor adresa întrebări precum cele de mai jos: 

o Adresa dumneavoastră sau alte detalii despre locația dumneavoastră 
o Numărul de telefon de pe care apelați, dacă îl cunoașteți 
o O descriere a ceea ce s-a întâmplat 
o Clarificări despre cine are nevoie de ajutor (dumneavoastră, cineva care este cu dumneavoastră) 
o Detaliile problemei (de exemplu, dacă o persoană este rănită sau nu, dacă este inconștientă sau sângerează) 
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o Dacă sunteți în siguranță sau vă aflați în pericol 
d) Urmați instrucțiunile dispecerului – dispecerul vă va ghida cu privire la următoarele acțiuni. Rămâneți pe fir, nu închideți telefonul 
fără instrucțiuni clare din partea dispecerului în acest sens. Ascultați-l cu atenție și faceți exact cum vă spune. Posibile instrucțiuni: 

o Acordați primul ajutor 
o Efectuați resuscitare cardio-respiratorie 
o Mergeți într-o zonă sigură 

e) Fiți pregătit să ajutați – nu părăsiți locul (cu excepția cazului în care primiți instrucțiuni clare din partea dispecerului în acest 
sens), este posibil să vi se solicite ajutorul la sosirea personalului responsabil cu situații de urgență. 
f) Solicitați ajutorul trecătorilor – este posibil ca în jurul locului să se adune o mulțime. Dacă vă aflați printre persoanele care 
acordă ajutor și nu puteți apela numărul de urgență, numiți pe cineva din mulțime și spuneți-i (de exemplu): „Dumneavoastră! 
Doamna cu pulover albastru, sunați la 112!”. Asigurați-vă că persoana numită știe că vorbiți cu ea, dacă îi cunoașteți numele, 
strigați-o pe nume. Prin individualizarea solicitării dumneavoastră, îi veți face să acționeze. 
 
3.5. Instruirea persoanelor în vârstă pentru situații de urgență 

Pregătirea pentru situații de urgență este o chestiune foarte importantă și nu ar trebui să se aplice numai îngrijitorilor, ci 
oricui lucrează și trăiește într-un azil de bătrâni, inclusiv rezidenții săi. 

Adulții mai în vârstă sunt un grup de învățare specific, care prezintă vizibil deteriorarea unor serii abilități cognitive și 
senzoriale. Prin urmare, transmiterea informațiilor trebuie organizată într-un mod specific. Iată câteva sfaturi despre cum să creați 
un curs de proceduri de urgență pentru adulții în vârstă: 

o Fiți clar în ceea ce spuneți și rămâneți concentrat. 
o Includeți pauze frecvente pentru a reduce la minimum oboseala, mai ales dacă cei care învață sunt sub tratament 

medicamentos, au probleme de sănătate sau suferă de stres. 
o Repetați instrucțiunile dacă cei care învață uită. 
o Permiteți persoanelor în vârstă să discute despre noile informații. 
o Adulții mai în vârstă tind să fie mai sceptici, oferiți-le sfatul experților. 
o Practicați cu persoanele în vârstă într-un mod realist potențialele acțiuni de urgență. 
o Practicați cu persoanele în vârstă posibilitățile de evacuare. 
o În cazul în care pregătiți materiale (flyere, video etc.), includeți un text mai mare cu contrast ridicat, dacă este posibil, 

și efectuați teste audio pentru a vă asigura că toți cei care învață pot auzi. 
 
3.6. Concluzii 

Cunoașterea efectivă a procedurilor de urgență reprezintă o modalitate de bază pentru prevenirea consecințelor tragice într-
o situație care poate genera un dezastru. În plus, este important să cunoașteți procedurile atunci când lucrați într-un loc atât de 
specific, precum un centru pentru vârstnici, unde trebuie să vă asumați răspunderea și pentru rezidenți. 
 



   
 

6 
 

 Bibliografie și surse online: 

• Asociația de Sănătate din New Jersey. Just in Case. Emergency Readiness for Older Adults and Caregivers, 
https://www.hcanj.org/files/2013/09/JustinCase_PG_HCANJ.pdf 

• Biroul de Servicii pentru situații de urgență, https://oes.ucsc.edu/about/contacts.html  

• Departamentul de Sănătate și Securitate http://www.hse.gov.uk/toolbox/managing/emergency.html 

• The University of Western Australia http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-injuries-emergency/procedures#procedures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hcanj.org/files/2013/09/JustinCase_PG_HCANJ.pdf
http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-injuries-emergency/procedures%23procedures
http://www.hse.gov.uk/toolbox/managing/emergency.html
https://oes.ucsc.edu/about/contacts.html


   
 

7 
 

MODULUL 2. Compatibilitatea cu funcția – abilități fundamentale 

(Evaluare personală – personalitatea mea este potrivită pentru activitatea profesională în domeniul îngrijirii?) 

 

Prezentare generală 

 
Denumirea secțiunii/SUBIECTE 

 
DURATA 

 

A: Rolurile și Responsabilitățile Îngrijitorilor care lucrează 
direct cu vârstnicii 

 

3 ORE 

a. Definiție 
b. Responsabilități 
c. Formare și Orientare 

 

B: Filozofia acordării îngrijirii și a sprijinului 
 

7 ORE 

a. Principii de bază 
b. Declarația de viață independentă și 

autodeterminare 
c. Lucrul cu persoanele vârstnice 
d. Fișa postului pentru un îngrijitor 
e. Abilități și calități fundamentale 

 

 

 
OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

1. Să descrie activitatea și locul în care își desfășoară activitatea îngrijitorii. 
2. Specifică cel puțin cinci denumiri de poziții utilizate pentru a diferenția funcțiile/responsabilitățile diferite ale îngrijitorilor 
3. Descrie procesul continuu de îngrijire, atribuțiile postului și oportunitățile de angajare pentru îngrijitori în diverse medii 

comunitare 
4. Descrie filozofia, istoricul și beneficiile Mișcării pentru viață independentă 
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TERMENI CHEIE 

Activități din viața de zi cu zi (ADL)                                    Îngrijire directă                  

Agenție                                                                               Îngrijitor (DCW) 

Unitate de viață asistată                                                    Mișcare vieții independente 

Plan de îngrijire                                                                 Rolul practicii 

Îngrijire îndrumată de client                                     Plan de sprijin 

Proces continuu de îngrijire 

 

A. ROLURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ÎNGRIJITORILOR DIRECȚI 

a. Definiție 

Îngrijitorul direct este persoana care oferă asistență și sprijin vârstnicilor în activitățile zilnice. Aici pot fi incluse îmbăierea și 
îngrijirea, menajul, ajutor în timpul meselor și încurajarea comportamentelor care sporesc implicarea în comunitate. Acest modul se 

concentrează pe aptitudinile, cunoștințele și abilitățile care au fost identificate ca fiind critice. 
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Poziții posibile pentru îngrijitorii direcți 

 

 

  

 

  

Vă 

puteți 

gândi 

și 

la 

alte 

poziții/ 

denumiri ? 

 

• Asistență în îngrijirea la domiciliu • Lucrător de sprijin    

• Asistență în îngrijirea personală • Însoțitor    

• Sprijin direct  • Îngrijitor 

   

   

• Însoțitor • Asociat îngrijiri 

   

   

• Asistent personal  

     

     

        

 

b. Responsabilități 

Lista de lucruri pe care un îngrijitor le poate face sau nu depinde de cadrul/contextul fiecărui post în parte. 

Odată ce am identificat și specificat nevoile companiei, avem nevoie să obținem mai multe informații despre postul liber. 
Procesul este cunoscut mai bine sub denumirea de fișa postului. În general, scopul său este de a răspunde la întrebările cu privire 
la ce și cum trebuie făcut, precum și cunoștințele, abilitățile și experiența pe care un candidat trebuie să le aibă. 

1. Asigură calitatea serviciilor persoanelor din acel centru rezidențial 

2. Aplică proceduri de nutriție și hrănire  

3. Se ocupă de administrarea și împărțirea medicamentelor (numai conform prescripției medicale), a materialelor și consumabilelor 

4. Desfășoară activități recreative, care animă beneficiarii și îi mențin activi 

5. Asigură protejarea secretului personal, în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal. 
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6. Respectarea regulamentelor de ordine interioară, a regulamentelor interne, a codului de etică, formare și ordine. 

7. Pentru protecția proprietății casei/centrului și a muncitorilor. 

8. Proceduri dezinfecție și sterilizare corespunzătoare. 

9. Poartă răspunderea administrativă, disciplinară și de proprietate pentru neglijență și lipsuri în îndeplinirea îndatoririlor oficiale. 

10. Educația sistemică și îmbunătățirea clasificării. Luarea deciziilor. 

11. Raportarea incompletă a problemelor legate de servicii și tratamente pentru persoanele cazate/beneficiari. 

Exemple de cerințe: Să cunoască tipul și acțiunea agenților de curățare pentru utilizarea lor. Cerințe de personalitate pentru 
executant și caracteristici comportamentale: loialitate, comunicativitate, inițiativă, operativitate, lucru în echipă, să cunoască și să aplice 
codul de etică, să fie un pedagog bun în tratarea persoanelor cu demență și Alzheimer. 

Pentru a cunoaște obligațiile și responsabilitățile postului, un îngrijitor va participa la serviciile de orientare oferite de agenție 
și va citi fișa postului. De asemenea, îngrijitorul trebuie să cunoască planurile de servicii, denumite și planuri de îngrijire sau 
planuri de sprijin. Astfel de planuri sunt create pentru fiecare client (beneficiar de servicii). Acestea descriu exact ce servicii trebuie 
furnizate. Faptul că un îngrijitor știe să facă multe lucruri, nu înseamnă că acesta va furniza toate aceste servicii fiecărei persoane 
în parte. 

1. Formare. Standarde profesionale pentru îngrijitori 
 

Pe lângă formare, un îngrijitor are nevoie de standarde profesionale ridicate. Comportamentul său se reflectă și asupra relației 
sale cu clientul. Îngrijitorul și clientul trebuie să se respecte reciproc și trebuie să aibă o relație profesională. Persoanele cărora 
le oferiți serviciile trebuie să poată se bazeze pe dumneavoastră. Serviciile dumneavoastră îi ajută pe oameni să se simtă în 
siguranță și să rămână independenți. 

Mai jos aveți o listă cu standarde importante de îndeplinit: 

1.1. Îndepliniți-vă atribuțiile care vă revin, în cel mai bun mod posibil – astfel, vă puteți mândri cu o activitate îndeplinită corespunzător. 
1.2. Urmați cursurile de formare de care aveți nevoie; anual urmați cursuri de educație continuă. 

1.3. Fiți serios și responsabil. 
1.4. Păstrați un standard ridicat de sănătate, igienă și aspect personal. 

1.5. Respectați intimitatea clientului, atunci când intrați în casa acestuia. 
1.6. Nu folosiți lucrurile clientului în scopuri personale (telefon, alimente, medicamente, etc.). 
1.7. Recunoașteți și respectați dreptul la autodeterminare și stil de viață. 
1.8. Păstrați-vă viața profesională separată de viața personală. 
1.9. Controlați-vă reacțiile negative la dizabilități cronice sau la condițiile de viață ale beneficiarului. 
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1.10. Mențineți condiții de siguranță în mediul de lucru. 

1.11. Nu aduceți familia sau prietenii în casa clientului. 
 

 

B. FILOZOFIA OFERIRII DE ÎNGRIJIRI DIRECTE PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE 

1. Principii de bază 

Există principii de bază – credințe – conform cărora orice persoană are dreptul, abilitatea și libertatea de a alege. Agențiile 
naționale și furnizorii care ne-au ajutat să redactăm acest curriculum sprijină aceste principii. 

• Independență: Libertatea de a-ți direcționa viața; să fii capabil să faci lucruri pentru tine când este posibil. 
• Alegere: Fiecare persoană alege ce trebuie să facă și când să o facă; îngrijitorii nu le spun ce să facă. 
• Demnitate: Fiecare individ este o ființă umană; fiecare persoană are nevoie de respect, intimitate și tratament, așa cum dorește. 

Atunci când oamenii au nevoie de asistență, ei trebuie să simtă în continuare că sunt apreciați și că dețin controlul asupra vieții 

lor. 
• Oamenii pot învăța: Unii oameni pot fi mai lenți, unii au nevoie de asistență, alții au mai puțină energie. Însă toți pot învăța la 

orice vârstă și se pot schimba. 
• Abordare centrată pe persoană: Asistența sau sprijinul se acordă când sau în funcție de cum are nevoie persoana 

respectivă. Exemple: o persoană provenind dintr-o anumită cultură națională poate prefera anumite alimente; unii 
oameni doresc mai multe tratamente/servicii, alții doresc mai puțin ajutor. 

• Îndrumarea clientului: Atunci când este posibil, clientul îi spune îngrijitorului ce să facă, când și cum. Există unele 
programe publice cu îndrumările consumatorului. Aceasta înseamnă că persoana intervievează, angajează, formează 
și supraveghează îngrijitorul. 

 

2. Declarația de viață independentă și autodeterminare 

Viața independentă și autodeterminarea reprezintă valori care subliniază demnitatea, responsabilitatea de sine, alegerile și 
luarea deciziilor. Viața independentă reprezintă libertatea de a-ți conduce propria viață. Fiecare individ are dreptul de a-și optimiza 
abilitățile personale și de a se integra pe deplin în comunitate, indiferent de prezența unor dizabilități sau a unor limitări fizice 

NOTĂ: Mai bine întrebați, decât să faceți ceva ce poate fi periculos, care poate provoca acțiuni disciplinare și/sau poate atrage 

răspunderea personală. 
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cauzate de vârsta înaintată sau de alți factori. Următoarele principii aparțin unei mișcări civice izvorâte inițial din nevoile 
persoanelor cu dizabilități1, dar care se pot aplica și lucrului cu persoanele vârstnice: 

• Promovăm și valorificăm șansele egale, integrarea deplină și alegerea consumatorilor/beneficiarilor. 
• Promovăm respectarea tuturor drepturilor și abilităților persoanelor cu dizabilități/limitări fizice sau de altă natură. 
• Promovăm participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în viața culturală, socială, recreativă și economică a 

comunității. 
• Promovăm alegerea/controlul beneficiarului – dreptul fiecărui individ de a lua decizii în cunoștință de cauză, cu privire 

la cele mai bune interese ale acestuia în toate aspectele vieții. 
• Promovăm implicarea persoanelor cu dizabilități în procesul decizional al programelor și serviciilor comunitare. 

 

3. Lucrul cu persoanele vârstnice 
 

Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, aceștia tind să își încetinească ritmul vieții. Dacă lucrați cu persoane vârstnice, este important 
să gândiți corect, adică din perspectiva lor. Amintiți-vă câteva principii: 

• Persoanele vârstnice pot face multe și pot învăța lucruri noi. Ca toți oamenii, se simt mai bine atunci când pot face 
lucruri pentru ei înșiși. 

• Persoanele vârstnice au experiență și sunt înțelepți. Poate că nu știu tot ce știi tu, dar știu foarte multe lucruri relevante 
sau diferite/complementare. 

• Tratați întotdeauna o persoană vârstnică ca pe un adult. Adulții nu sunt ca niște copii. 
• Persoanele vârstnice au interese, preferințe și antipatii. Vor să facă propriile alegeri. 

 

4. Fișa postului pentru îngrijitor 

Îngrijitorii profesionali trebuie să urmeze politici și proceduri, precum sosirea la timp la lucru, luarea de notițe și îndeplinirea 
tuturor sarcinilor de îngrijire necesare și a protocolului de siguranță. Îngrijitorii care oferă servicii de îngrijire la domiciliu, numiți și 
asistenți de îngrijire la domiciliu sau asistenți pentru sănătate la domiciliu, trebuie să respecte fișa postului ca parte a 
documentației lor de angajare. Recrutarea este un proces important și responsabil de care depinde activitatea ulterioară a 
organizației, eficiența întregului sistem. Implementarea acesteia succes este foarte importantă pentru climatul intern al 
                                                           
1 În anii 70 persoanele cu dizabilități au considerat că serviciile publice erau paternaliste, instituționalizate, orientate prea mult spre partea medicală și fără 

contact cu nevoile lor reale, astfel că unii reprezentanți au pus bazele unei filosofii și a unei mișcări civice, bazate pe viziunea și implicarea celor cu 

dizabilități. Această mișcare s-a extins și asupra altor categorii fără legătură cu persoanele cu dizabilități, cum ar fi vârsta senioratului 
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organizației, pentru procesele de integrare între indivizi, departamente și structuri, pentru identificarea persoanelor cu interese 
colective și corporative. Recrutarea și selecția personalului din cadrul organizației trebuie planificate sistematic, pregătite și 
gestionate cu atenție, astfel încât să poată fi selectate persoanele potrivite. Acest lucru este asigurat prin criterii corespunzătoare, 
de ocupare a locurilor vacante, publicate transparent, prin care se apreciază compatibilitatea persoanei cu postul. Dintre 
responsabilitățile comune ale unui post de îngrijitor, enumerăm următoarele: 

1. Asigurați dezinfecția corespunzătoare a încăperilor și a ustensilelor de bucătărie cu dezinfectant, a pardoselii, pereților, 
ferestrelor, ușilor, unităților sanitare. În fiecare săptămână și dacă este cazul, pregătiți și sterilizați materialele și 
instrumentele. 

2. Este responsabil pentru prezența permanentă a echipamentelor sanitare și igienice în încăperile de serviciu. 

3. Organizați și controlați schimbarea lenjeriei intime și a lenjeriei de pat, verificați săptămânal oaspeții din unitate, 
precum și pe cei noi de paraziți. 

4. Răspunde de eliminarea deșeurilor în punctele de colectare relevante, respectând regulile de eliminare a diferitelor 
tipuri de deșeuri – biologice, de menaj. 

5. Monitorizați eliminarea deșeurilor periculoase în locațiile desemnate. 

6. Însoțește beneficiarul din sufragerie până la sala de mese și la toaletă. 

7. Sprijin complet pentru oamenii imobilizați. 

8. Organizați și controlați alimentația rațională, distribuiți, serviți și păstrați alimentele rezidenților. 

9. Ajutați pacienții cu nevoi personale și terapeutice, în ceea ce privește igiena personală, nutriția, îmbrăcămintea, 
exercițiile fizice și comunicarea. 

10. Monitorizați și raportați materialele necesare pentru salubrizarea spațiilor. 

11. Respectați cu strictețe programul de lucru lunar. 

12. Efectuați toate celelalte activități care vă sunt atribuite de către manager. 

13. Toate obligațiile care decurg din Codul muncii, Legea privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și Codul 
muncii național. 

14. Se adresează managerului în cazul unui conflict de interese sau  în situația unui caz de corupție 

Drepturi: 
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Toate drepturile care decurg din Codul muncii, Legea privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și Codul muncii național 
și Contractul individual de muncă. 

Caracteristici și atribuții specifice: 

Exemplu: Să respecte regulile și cerințele privind manipularea în siguranță a dezinfectanților. 

Note privind planul de îngrijire pentru documentarea activităților clientului 

Deprindeți abilitățile de îngrijire corespunzătoare pentru observarea, raportarea și documentarea activităților zilnice, împreună cu 
cerințele legale și orientările pentru notele subiective și obiective, modificările capacității funcționale și starea mentală a clientului 
(beneficiarului). 

Abilități de comunicare 

Învățați cum să comunicați eficient cu persoane din diferite generații, precum și cu persoane care suferă de Alzheimer sau alte 
tipuri de demență și cu cei cu dificultăți de auz și nevoi speciale. 

Îngrijire personală, toaletare personală 

Deprindeți abilități de îngrijire personală pentru clienții în vârstă, cum ar fi îmbăierea, îngrijirea pielii, îngrijirea părului, îngrijirea 
unghiilor, îngrijirea gurii, îmbrăcăminte, hrănire, asistență cu ambulanță, exerciții, poziționare, toaletare și memento-uri pentru 
medicamente. 

Echipament adaptiv pentru deplasări (curele de ridicare), prevenirea căzăturilor 

Învățați tipurile de dispozitive sigure pentru deplasare, utilizate împreuncă cu cerințele pentru fiecare dispozitiv. 

Igiena de bază și Controlul infecțiilor 

Învățați cum să păstrați o igienă bună, atât a clientului în vârstă, cât și a dvs, ca îngrijitor, precum și pentru protecția împotriva și 
controlul infecțiilor. Cum să vă spălați pe mâini, să folosiți mănuși în mod corespunzător, să vă protejați fața și corpul și să ajutați 
persoanele în vârstă în a avea o igienă bună zilnic. 

Păstrarea unui mediu curat, sigur și sănătos 

Învățați standardele pentru menținerea unui mediu curat și sănătos pentru clientul dumneavoastră vârstnic și pentru toți cei care 
vizitează și se ocupă de acesta, folosind produsele corecte și după o rutină de curățare programată, bazată pe nevoile de îngrijire. 
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Acțiuni de bază privind securitatea personală și a mediului înconjurător 

Învățați acțiunile preventive și de bază pentru securitatea personală și a mediului înconjurător, inclusiv procedurile ce trebuie 
urmate atât pentru securitatea dumneavoastră, cât a și clientului vârstnic. 

Proceduri de urgență, inclusiv proceduri de bază pentru acordarea primului ajutor și plan de urgență pentru client 

• Lista cu numerele de telefon pentru situații de urgență, la vedere. 

• Plan de acțiuni ce vor fi desfășurate într-o anumită ordine și manieră, ca răspuns la o situație de urgență. 

Legea privind portabilitatea  și responsabilitatea asigurărilor de sănătate (HIPAA) PARTEA 1: Confidențialitatea 
informațiilor Clientului și Legea HiTECH  

Înțelegeți cerințele de confidențialitate privind informațiile personale, financiare și de sănătate, precum și specificul Legii privind 
portabilitatea și responsabilitatea asigurărilor de sănătate și ce anume este destinat îngrijitorului. 

Înțelegerea abuzului și neglijenței persoanelor vârstnice 

Învățați tipurile de abuz și neglijență, cerințele legale de raportare (și pedepsele legale pentru neraportare) și cum să vă protejați 
clientul vârstnic și pe dumneavoastră de abuzul fizic, emoțional, sexual și financiar. 

Înțelegerea necesității îngrijirilor în cazul unui accident vascular cerebral și ce este boala Alzheimer 

Persoanele vârstnice care suferă un accident vascular cerebral necesită adesea asistență medicală ca reabilitare. Primele 6 luni 
după accidentul vascular cerebral sunt cele mai importante pentru efectuarea activităților de reabilitare în vederea recuperării. În 
același timp, boala Alzheimer progresează de-a lungul timpului, ceea ce înseamnă că vor exista zile în care persoana are o 
memorie bună și zile când nu își amintește multe lucruri, la debutul bolii. 

5. Abilități și calități fundamentale 

Să fii îngrijitor nu este o sarcină ușoară, indiferent care sunt nevoile și nivelul de dependență al persoanei care primește 

îngrijire. În timp ce să vă îngrijiți de propriile nevoi personale, pare ceva firesc, îngrijirea unei alte persoane nu este ceva automat. 

Punerea nevoilor altcuiva înaintea nevoilor proprii nu este întotdeauna ușor sau distractiv, dar la gândul că ai făcut viața cuiva 

mai ușoară și mai bună, poți simți o satisfacție extraordinară. 

Întocmiți o listă cu acele calități umane necesare pentru poziția descrisă, adică diferite caracteristici personale. Scopul cel mai 
precis este de a descrie abilitățile, cunoștințele, educația și aptitudinile necesare locului de muncă, precum și experiența necesară 
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și caracteristicile de personalitate. Specificația personală reprezintă baza pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză și pentru 
asigurarea obiectivității în efectuarea selecției. Specificațiile personale definesc: 

➢ Cunoștințe și calificări necesare, abilități și aptitudini, 
➢ Experiența și atitudinile necesare realizării activității, care trebuie să fie obligatorii și de dorit. 
➢ Educația și experiența sunt caracteristici fundamentale care trebuie avute în vedere și utilizate ca un criteriu pentru 

evaluarea candidaților. Așa cum absolvirea unei instituții de învățământ superior (terțiar) nu poate reprezenta un criteriu 
absolut, nici timpul petrecut desfășurând o astfel de activitate nu garantează experiența. 

Empatie 
Dedicarea timpului pentru îngrijirea altei persoane este unul dintre cele mai altruiste lucruri pe care cineva le poate face, 

dar nu este vorba doar de timpul dedicat. Să fiți capabil să înțelegeți persoana pe care o îngrijiți, să îi cunoașteți problemele, 
provocările și dorințele nu numai că vă va ajuta, dar va îmbunătăți fără îndoială și calitatea serviciilor. Empatia este un aspect 
important al acestui lucru și abilitatea de a te putea pune în locul altcuiva și de a fi empatic vor crește calitatea îngrijirii pe care o 
oferiți. 
 
Rezolvarea problemelor 

Rar există o zi în care totul merge exact după plan și nu este altfel nici în situațiile de îngrijire. Atunci când planurile se 
schimbă, întâlnirile sunt anulate sau noi rutine apar, este esențial ca un îngrijitor să se poată redresa, fie printr-o reprogramare, 
fie prin crearea unui nou plan, astfel încât să nu fie distrusă întreaga zi. În funcție de cât de dependentă este relația de îngrijire, 
dacă ambii implicați s-ar panica în același timp, acest lucru ar afecta relația, variind de la inutilitate la a fi chiar dăunătoare, în 
detrimentul amândurora. Pentru a îndeplini sarcinile de îngrijitor în modul cel mai eficient, un îngrijitor trebuie să fie capabil să-și 
păstreze calmul în timpul oricărei probleme sau crize. 
 
Răbdare 

Pentru îngrijitori răbdarea este foarte importantă. Înseamnă încetinirea și regândirea modalităților de a comunica, cea mai 
bună modalitate de a oferi îngrijire și, în cele din urmă, păstrarea calmului față de persoanele pe care le îngrijiți. Să vă puneți pe 
al doilea loc nu este normal și ar putea fi o provocare, dar ca îngrijitor, aceasta este treaba dumneavoastră. S-ar putea să vă 
amintiți pe parcursul zilei despre ceea ce faceți și ce trebuie să oferiți acestei persoane, deoarece să rămâneți conștient și prezent 
este cheia răbdării. 
 
Abilități de comunicare 

Comunicarea se poate regăsi în ceva simplu, precum analiza programului zilnic sau o situație mai complicată, precum 
discuția despre sănătate, dar indiferent despre ce este vorba, trebuie să existe o comunicare bună. Comunicarea slabă nu va 
aduce beneficii relației și ar putea chiar să o deterioreze. Mai mult, este posibil să existe mai mulți îngrijitori în viața persoanei 
respective și din cauza tuturor părților implicate, comunicarea este cheia pentru a obține informații despre părțile relevante. 
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Indiferent dacă transmite informații despre sănătate sau rămâne doar colegială, comunicarea dintre îngrijitorii este importantă 
după comunicarea cu persoana respectivă. De asemenea, trebuie să ne amintim că vârstnicilor le place să povestească, de 
aceea este important să vă educați capacitatea de ascultare activă. 
 
Pozitivitate 

Ca orice altă activitate, abordarea ei cu pozitivitate și încredere nu va face decât să fie mai plăcută pentru toată lumea. Nu 
numai că încrederea în sine vă face să fiți mai bun în activitatea dumneavoastră, dar o face și mai ușoară. Toată lumea va observa 
o atitudine pozitivă și va inspira și se va răspândi asupra tuturor cu care intrați în contact. Atunci când sunteți fericit, calitatea 
îngrijirii pe care o oferiți va fi substanțial mai bună decât îngrijirea oferită de cineva plictisit, nefericit sau supărat. Și nu în ultimul 
rând, viața fiecăruia va fi ușoară, atunci când toată lumea are o viziune pozitivă. 
Să fii îngrijitor nu este ușor, dar, la sfârșitul zilei, poate fi extrem de satisfăcător știind că ați ajutat la îmbunătățirea vieții cuiva. Să 
fii în mod consecvent acolo pentru altcineva va favoriza o relație remarcabil de puternică, bazată pe încredere și prietenie, iar 
memorarea acestor cinci caracteristici va face ca experiența dumneavoastră de îngrijitor să fie mult mai bună. 
 

Odată ce numărul și tipul de candidați a fost atins, aceștia vor fi supuși unei selecții precise și profesionale pentru a găsi 
persoana cea mai potrivită. 

Fiecare organizație decide ce etape presupune selecția și ce metode va utiliza pentru screening-ul cel mai realist și mai 
profesionist al candidaților. Aceste etape ar trebui, mai presus de toate, să fie bine planificate și în concordanță cu obiectivele 
organizației, locul vacant, mediul economic real și potențialul candidaților. 

Primul pas este clarificarea criteriilor pe baza cărora candidații vor fi evaluați. De acolo, pentru fiecare criteriu trebuie 
definită o metodă corespunzătoare pentru evaluarea potențialului candidatului. Un instrument bun ar fi implicarea în mai multe 
etape de selecție, ceea ce ar garanta o înțelegere mai completă și mai realistă a candidaților. 

O altă idee ar fi să facem în primul rând așa-numita preselecție a formularelor de aplicare. Aceasta este o practică destul 
de bună, mai ales atunci când candidații pentru o poziție sunt foarte mulți și parcurgerea tuturor etapelor de selecție ar presupune 
utilizarea multor resurse financiare, de timp și umane de către companie. Criteriile care ar elimina un anumit număr de candidați 

NOTĂ: Îngrijitorii direcți sunt răbdători, toleranți și plini de compasiune. Trebuie să fie persoane pe care te poți baza și implicate în 

oferirea îngrijirii de calitate. Îngrijitorii trebuie să poată lucra fie independent, fie ca parte dintr-o echipă. 
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la acest nivel ar putea fi nivelul insuficient de educație sau experiență de lucru, lipsa motivației, lipsa de atitudine față de locul de 
muncă, etc. Metodele tradiționale de selecție sunt interviurile, testele, chestionare, întâlniri pentru clarificarea așteptărilor și altele. 

Se pot aplica teste sau chestionare de măsurare sau evaluare calitativă a abilităților de comunicare sau de ascultare activă, 
precum cele create de Dale Carnegie (un celebru autor american de cărți de literatură despre auto-îmbunătățire, vorbit în public 
și abilități interpersonale). Exemple de teste gratuite, online, cu maxim 15-20 de întrebări: 

• https://www.mindtools.com/pages/article/listening-quiz.htm (dacă ai abilități de ascultare activă) 

• https://www.activia.co.uk/communication-skills-test (pentru a testa dacă ești un comunicator înnăscut) 

 

 

Surse bibliografice: 

• Inspecții de sănătate; Ministerul Social; Agenția pentru suport social; Inspectoratul național al muncii-Bulgaria 

• Work Foundation. World Class Public Service: Engaging Citizens and Staff. London: The Work Foundation, 2008. 

• https://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2012/01/PCCC-DiscussPaper.pdf 
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https://www.activia.co.uk/communication-skills-test
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MODULUL 3. Legislație, principii etice și confidențialitatea vârstnicului asistat 

 

Durata (în ore): 10 h, 4h teorie+6 practica ore/grup, îmbinând elemente de teorie, cu exerciții practice  

 

1. Obiective de învăţare modul: 

• Să înțeleagă, să cunoască și să utilizeze modul de organizare și funcționare a sistemului social și de beneficii pentru 

vârstnici din perspectiva legislației naționale a statului de rezidență a persoanei asistate; 

• Să cunoască și să înțeleagă scopul, valorile fundamentale, rolul profesiei alese, prin raportare la persoana vârstnică 

pe care o asistă și la societatea pe care o servește; 

• Să cunoască regulile minime de calitate/ practică la care sunt îndatorați conform valorilor profesionale asumate; 

• Să poată rezolva conflictele între obligațiile profesionale și aspectele etice ale practicii; 

• Să cunoască regulile profesiei cu privire la confidențialitate, protecția datelor persoanei asistate, la secretul de 

serviciu și să le utilizeze cu responsabilitate în practică. 

 

2. Structura modulului: 

 

Nr crt 
SUBIECTE/ 

SUBTEME 

CONTINUT 

TEMATIC 

METODE/ 

FORME DE 

ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 

INSTRUIRE, 

INSTRUMENTE, 

MATERIALE DE 

ÎNVĂŢARE 

DURATA 

1.  

Legislație 

specifică 

asistenței 

persoanei 

vârstnice și a 

• Drepturile 
persoanei 
vârstnice 
rezultate din 
convenții;  

- explicația; 

- dezbaterea; 

- test pentru 

verificarea 

- Curriculă în 

format pdf și/sau 

prezentare 

Power Point, 

fişe/planșe de 

2 ore 



   
 

20 
 

Nr crt 
SUBIECTE/ 

SUBTEME 

CONTINUT 

TEMATIC 

METODE/ 

FORME DE 

ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 

INSTRUIRE, 

INSTRUMENTE, 

MATERIALE DE 

ÎNVĂŢARE 

DURATA 

profesiei de 

îngrijitor persoane 

vârstnice 

• Prezentarea 
aspectelor 
legislative la nivel 
comunitar cu 
privire la 
asistența 
persoanei 
vârstnice; 

• Prezentarea 
aspectelor 
legislative 
specifice statului 
de rezidență a 
persoanei 
asistate cu privire 
la asistența 
persoanei 
vârstnice 

• Prezentarea 
aspectelor 
comune legate de 
exercitarea 
profesiei  
 

cunoștințelor 

inițiale. 

lucru, fotografii 

pentru exerciții. 

- Laptop, 

videoproiector și 

ecran proiecţie, 

tablă/flipchart, 

markere. 

2.  

Standarde 

(principii) etice în 

asistarea 

persoanei 

vârstnice 

• Prezentarea 
unor valori etice 
ce pot fi 
transformate in 
principii etice ale 
profesiei de 
ingrijitor 

- explicația; 

- exemplificarea; 

- dezbaterea; 

3 ore 
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Nr crt 
SUBIECTE/ 

SUBTEME 

CONTINUT 

TEMATIC 

METODE/ 

FORME DE 

ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 

INSTRUIRE, 

INSTRUMENTE, 

MATERIALE DE 

ÎNVĂŢARE 

DURATA 

persoane 
varstnice  

3.  

Confidențialitatea 

–Principii etice în 

asistarea 

persoanei 

vârstnice 

• Prezentarea 
standardului etic 
referitor la 
confidențialitatea 
informațiilor 
legate de 
persoana asistată 

• Protecția 
datelor persoanei 
asistate  

- explicația; 

- exemplificarea; 

- dezbaterea; 

- demonstrația 

3 ore 

4.  Concluzii 

• recapitularea 
principalelor 
subiecte predate 
pe baza 
dezbaterilor cu 
cursanții; 

• test (practic și 
teoretic) de 
evaluare a 
cunoștințelor.   

- sinteză 
(recapitulare); 

- dezbatere; 
- evaluare. 

 2 ore 

TOTAL 10 ore 
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CONȚINUT TEMATIC 

1.1 Legislație specifică asistenței persoanei vârstnice și a profesiei de îngrijitor persoane vârstnice 
 

Acest modul trasează cadrul legislativ privind asistența persoanei vârstnice si a modalității de desfăsurare a profesiei de îngrijitor 

persoane vârstnice și prezintă principiile etice specifice acestei profesii, din perspectivă comunitară, având în vedere faptul că 

prezenta curriculă se adresează persoanelor ce vor profesa pe teritoriul Uniunii Europene.  

 Deoarece politica socială a țărilor membre UE este domeniul de competență exclusivă a guvernelor naționale, legislația 

europeană cu privire la asistența acordată persoanei vârstnice și la beneficiile sociale pe care statele le asigura persoanelor 

vârstnice sau reglementarea profesiei îngrijitorului persoanei vârstnice, reprezintă un domeniu nereglementat unitar la nivelul 

Uniunii. 

 În ciuda faptului că nu există o reglementare specifică si unitară domeniului nostru de interes, există prevederi rezultate din 

convenții obligatorii privind drepturile omului care se aplică și persoanelor vârstnice, există acorduri între state cu privire la aspecte 

ale politicilor sociale,  există numeroase  rapoarte si recomandari ale instituțiilor europene catre statele membre.  

 Standardele minime de calitate în îngrijirea persoanei vârstnice sau principiile de etică se regăsesc și ele dispersate în legislațiile 

naționale sau în cadrul convențiilor internaționale, dar acest mod de reglementare ridică bariere cu privire la aplicarea lor practică, 

ca urmare a dificultății persoanei vârstnice de a identifica serviciul sau beneficiul social care îi poate fi aplicabil si standardele 

care trebuie îndeplinite de prestatorii acestor tipuri de servicii (ex. îngrijitori bătrâni la domiciliu sau de către centre rezidentiale).  

 

Principalele puncte de reper în legislatia domeniului specific prezentei curricule sunt: 

 

REGLEMENTARE LEGISLATIVĂ OBIECT LINK/SURSE 

 

Declarația Universală a Drepturilor 

Omului 

Consacrarea idealului comun spre care 

trebuie să tindă toate popoarele şi toate 

naţiunile, pentru ca toate persoanele şi toate 

organele societăţii să se străduiască, (…) să 

dezvolte respectul pentru aceste drepturi şi 

liberţăţi şi să asigure prin măsuri progresive, 

de ordin naţional şi internaţional, 

recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi 

 

http 

s://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/U

DHR_Translations/rum.pdf 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
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efectivă, atât în sânul popoarelor statelor 

membre, cât şi al celor din teritoriile aflate 

sub jurisdicţia lor. 

Tratatul de la Amsterdam În 1997 prin acest tratat se instituie 

competența UE pentru combaterea 

discriminării bazate pe sex, rasă, origine 

etnică, religie sau convingeri, vârstă sau 

orientare sexuală 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ro/LSU/?uri=CELEX:11997D/

TXT 

Directiva - cadru 2000/78 / E C Directiva ce oferă cadrul legislativ de 

protectie impotriva discriminarii la locul de 

munca pe motive de vârstă, pentru rezidentii 

spațiului european 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=celex%3A3200

0L0078 

Carta Drepturilor Fundamentale  Reglementare cu forta obligatorie pentru 

țările UE, prin Tratatul de la Lisabona 2009 

Art.25. „Uniunea recunoaste si respectă 

dreptul persoanelor în vârstă de a duce o 

viață demnă și independentă și de a 

participa la viata sociala și culturală” – 

consacra o suită de drepturi civile, politice, 

economice și sociale  importante pentru 

persoanele în vârstă, respectiv dreptul la 

nediscriminare, la securitate socială, la 

sănătate și la educație. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12

012P/TXT&from=PT 

Convenția ONU privind drepturile 

persoanelor cu handicap 

ratificata in 2011 de catre toate tarile 

uniunii ia in calcul in aplicarea sa pe 

considerente legate de imbatranirea  

opulatiei.  

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?c

atId=1138&langId=ro 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/LSU/?uri=CELEX:11997D/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/LSU/?uri=CELEX:11997D/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/LSU/?uri=CELEX:11997D/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
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Actul  european privind accesibilitatea Adoptat in decembrie 2015 vizează să 

contribuie la îmbunătățirea funcționării 

corespunzătoare a pieței interne și la 

eliminarea și prevenirea barierelor în calea 

liberei circulații a produselor și serviciilor 

accesibile 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?c

atId=1202&langId=ro&moreDocument

s=yes 

Strategia europeană 2010-2020 

pentru persoanele cu handicap 

Obiectivul general al prezentei strategii este 

de a oferi persoanelor cu handicap 

capacitatea de a se bucura de drepturi 

depline și de a beneficia complet de 

participarea la viața socială și economică 

europeană, mai ales prin intermediul pieței 

unice 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/ALL/?uri=CELEX:52010D

C0636 

 

 Drepturile omului, în forma consacrată prin Declarația Universală a Drepturilor Omului ar trebui sa reprezinte 
standarde minime obiective necesare pentru ca toți indivizii să trăiască cu demnitate, standardele de la care statele 
membre pornesc în reglementarea legislativă națională specială, inclusiv în domeniul asistentei acordate persoanei 
vârstnice.  
 Analiza reglementărilor obligatorii pentru statele membre UE a permis identificarea sumativă a drepturilor de care trebuie să se 

bucure persoana vârstnică în Europa: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC0636
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
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Sursa fotografiei: 

 
 
În realitate, cuatificarea calitativă sau cantitativă a acestor drepturi variază de o la țară la țară, de la o zonă la alta, 

de la o persoană asistată la alta, dar scopul lor este de a permite accesul persoanei vârstnice la viața socială și 
economică a comunității, de eliminare a limitărilor persoanei vârstnice.  
 Având în vedere ca peste 1/3 din persoanle varstnice cu vârsta peste 75 de ani prezintă handicapuri ce le limitează 
participarea la viața curenta și peste 20% au o forma de handicap ce le limiteaza în mod considerabil (LFS AHM și 
UE- SILC 2007), reglementările in domeniul asistenței persoanei vârstnice trebuie coroborate cu cele din domeniul 
asistenței persoanei cu handicap.  
 Obiectivele legislative identificate de către Comisia Europeana în cadrul Strategiei 2010-2020 pentru asigurarea 
participarii a acestor persoane la viața comunității, se referă la 8 domenii ce trebuie sa primească reglementare 
/îmbunătățire legislativă: 
 



   
 

26 
 

✓ accesibilitate - asigurarea accesului persoanelor cu handicap la bunuri, servicii, inclusiv servicii publice, precum 
și la dispozitive de asistare.  

✓ participare – permiterea persoanei vârstnice de a se bucura de toate beneficiile cetățeniei europene prin 
eliminarea barierelor de natură administrativă și comportamentală care împiedică participarea lor totală și 
echitabilă; 

✓ furnizarea de servicii sociale la nivelul comunității, inclusiv acces la asistență personalizată; 
✓ egalitate - eradicarea discriminării pe motiv de handicap; 
✓ ocuparea forței de muncă - posibilitatea pentru mai multe persoane cu handicap de a-și câștiga existența pe 

piața deschisă a forței de muncă; 
✓ educație și formare - promovarea unui învățământ favorabil incluziunii și a învățării de-a lungul vieții; 
✓ protecție socială - promovarea unor condiții de trai decente pentru persoanele cu handicap; 
✓ sănătate - promovarea accesului egal al persoanelor cu handicap la serviciile de sănătate și la infrastructurile 

care furnizează aceste servicii; 
✓ acțiune externă - promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în cadrul acțiunii externe a UE. 

 
1.2 Standarde (principii) etice în asistarea persoanei vârstnice 

 

 Dacă nivelul de asistare a persoanei vârstnice ( atât din punct de vedere al tipurilor și numarului de servicii dar și al calității 

oferite în furnizarea acestora) variaza de la o țara europeană la alta și chiar în interiorul aceleași țări, din motive diverse (ex.  

Legislații speciale naționale diferite, standarde naționale în asigurarea serviciilor sociale specializate, furizorii de servcii sociale 

specializate din piață, cunoașterea de către beneficiarul asistenței a drepturilor și a modului de accesare a serviciilor), standardele 

etice în asistarea persoanei vârstnice nu ar trebui să difere.   

 Existența acelorași drepturi consacrate legislativ la nivelul UE, cunoașterea întinderii acestor drepturi atrag posibilitatea 

conturării unor standarde minime comune de etică în asistarea persoanei vârstnice sau cel puțin a unor reguli comune de conduită 

profesională. 

 În  percepția obișnuită, regulile de conduită sunt similare moralei. 

 Dar ceea ce este moral se modifică de la o persoana la alta în funcție de propriul sistem de referință, de propriul rol pe care îl 

au persoanele raportat la serviciile de  asistare a vârstnicului (beneficiar de servicii/membru al familiei vârstnicului/ profesionist 

în îngrijire). 

 Etica reprezintă ceea ce ar trebui să se întâmple, indiferent de sistemul de referință pe care îl alegem.  
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 „Pentru persoanele în vârstă, etica vizează modul în care doresc să fie tratați și să li 

se permită să ia propriile decizii. Pentru membrii familiei (raportat la așteptările față de 

îngrijitori), etica este a face ceea ce este corect, chiar și atunci când nimeni nu se 

uită. Pentru profesioniștii care oferă îngrijire vârstnicilor, etica se referă la respectarea 

canoanelor stabilite de codurile de etică profesionale (setate de organizații profesionale, 

de furnizori de servicii, de ghiduri de bune practici etc). 

 

 Obiectivele instituirii unor standarde minime de etică/reguli profesionale în asistența 

persoanei vârstnice, comune la nivelul UE, sunt următoarele : 

✓ De stabilire a unor valori primare și a principiilor pentru exercitarea profesiei; 
✓ De stabilire a unor repere pentru tinerii practicanți ai profesiei, dar și de transare 

a unor situații ivite în practică, spețe ce presupun un conflict între obligațiile 
profesionale și cele etice (ce ar trebui făcut); 

✓ De informare și constientizare a beneficiarului de asistență sau a comunității a 
ceea ce poate solicita de la un practicant al profesiei;  

✓ Un instrument de evaluare a prestației profesionale, în caz de suspiciune a unor 
comportamente neetice din partea lucrătorilor în domeniu.  
  

 Regulile de etică ar trebui să se bazeze pe următoarele principii (regăsite la nivelul 

legislatiei comunitare): 

- Respectul pentru individualitatea persoanei si pentru autonomia acesteia; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Aptitudinea ingrijitorului „de a face 

bine” si de a se abține „de la a nu face 

rau” (exemplu: unei vârstnice de 85 de 

ani i se aduce la cunoștință de către 

instituția medicală prin intermediul 

persoanei care o îngrijește, necesiatea 

unei intervenții chirurgicale de urgență, 

fără a i se oferi varstnicului informații cu 

privire la motivul intervenției sau al 

urgenței, riscurile și beneficiile ce le 

poate atrage intervenția la care va fi 

supusă, importanța discușiei cu 

membrii familiei sau solicitarea unei a 

doua opinii medicale. 

În vreme ce eficiența și pragmatismul 

îngrijitorului persoanei varstnice pot fi 

văzute drept o atitudine profesională 

corectă, îndreptată spre ”a face bine”, 

din perspectivă etică, astfel de atitudini 

pot face rău persoanei asistate, din 

cauza șocului emoțional, iar 

promptitudinea îngrijitorului poate fi 

percepută de către asistat mai degrabă 

ca o lipsă de empatie, iar grija, atenția, 

empatia și menajarea unor sentimente 

pot fi mai importante pentru unii oameni 

decât intervenția medicală în sine. 

EXEMPLU-RESPECTUL PENTRU 
AUTONOMIA VÂRSTNICULUI 
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- Justitie/ dreptate în modalitatea de acordare a asistentei persoanei vârstnice; 

- Principii derivate: respectarea adevărului  
 

 

 1.3 Confidențialitatea asistatului 

 

 Uzual, cofidețialitatea reprezintă un set de reguli sau o promisiune executată de regulă prin acorduri de confidențialitate care 

limitează accesul sau restricționează anumite tipuri de informații (https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality). 

 Practicarea unor profesii (inclusiv cea a ingrijitorului persoane vârstnice) atrage după sine obținerea de informații de la persoana 

asistată sau de la terți în legatură cu persoana asistată, care dacă ar fi comunicate altor persoane, ar putea-o leza moral sau ar 

putea-o prejudica. 

 Din punctul nostru de vedere, regula confidențialității în exercitatea profesiei este depășită, aflându-ne chiar în sfera secretului 

profesional, îngrijitorul situându-se pe același palier de secretizare a informațiilor detinute cu cel al doctorului, avocatului, 

psihologului sau preotului. 

 Fiecare persoana varstnica are dreptul de a se aștepta ca informațiile medicale sau private (relații de familie, referitoare la 

patrimoiu) să nu fie comunicate unei alte persoane, fără consimtamantul sau. 

 Dreptul la asigurarea cofidențialității asistatului se bucură de protecție legală (ex: Cod penal român, art. 227 - Divulgarea 

secretului profesional (1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informaţii privind viaţa privată a unei persoane, de natură să 

Exemplu: un bărbat în varsta de 92 de ani, imobilizat la pat ca urmare a unei 

complicatii postoperatorii, o întrebă pe persoana care îl ingrijește dacă urmează 

să moară.  Asistentul răspunde: ”Sunteți foarte bolnav. Aceasta este o 

posibilitate. Există ceva ce ați dori să fac pentru dvs.?”  Pacientul cere 

asistentului să-l sune pe nepotul său, pentru că are nevoie să vorbească cu el). 

În acest caz îngrijitorul dă dovadă de onestitate și diplomație, de fidelitate 

(disponibilitatea de a îngriji bătrânul cu resposabilitate, sinceritate  și 

conseceventa, în limita serviciilor ce ii pot fi oferite ), confidențialitate. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality
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aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoştinţă despre acestea în virtutea profesiei ori funcţiei şi care 

are obligaţia păstrării confidenţialităţii cu privire la aceste date, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate) în toate statele UE. 

 De la acestă regulă a păstrării cofidențialității, reglementări legale prevăd circumstanțe excepționale în care informațiile deținute 

pot fi comunicate unor terți fără a fi sancționabilă persoana care comunică informațiile în exterior (ex. prevenirea răspândirii unor 

maladii ca urmare a refuzului  asistatului de a i se administra tratament, refuz despre care îngrijitorul are cunoștință).  

Confidentialitatea informațiilor nu poate fi menținută de către îngrijitorul persoanei vârstnice, dacă acest lucru este impus prin 

prevederile legislative sau atunci când divulgarea este necesară pentru protecția persoanei sau a comunității, protecția care nu 

poate fi acordată decât prin încălcarea confidențialității.  

În cele mai multe dintre legislații, iminența unui pericol public reprezintă momentul în  care cel obligat la păstrarea informațiilor 

este scutit de menținerea pentru sine a informațiilor deținute.   

În cazul în care conditiile de încălcare a confidentialității sunt îndeplinite, îngrijitorul persoanei varsntice se va confrunta cu o alta 

prblemă deontologică, aceea de a ști când și cum și cui să comunice informațiile detinute.   

 

Bibliografie si surse on-line consultate: 

 

▪ http://www.ennhri.org/IMG/pdf/ennhri_hr_op_web.pdf 
▪ https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality). 
▪ http s://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf 
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/LSU/?uri=CELEX:11997D/TXT 
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078 
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT 
▪ https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro 
▪ https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes 
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC0636 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
http://www.ennhri.org/IMG/pdf/ennhri_hr_op_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC0636
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/LSU/?uri=CELEX:11997D/TXT
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MODULUL 4.  
Diferențe între îngrijirea la domiciliu și serviciile de îngrijire oferite în cadrul unei instituții specializate 

 
 

Prezentare generală 
 

 
Denumirea secțiunii/SUBIECTE 

 
DURATA 

 

A: Cămin pentru persoane vârstnice  6 ORE 

d. Definiție 
e. Costuri 
f. Tipuri de facilități asistate 

 

B: Îngrijiri în propria casă 
 

6 ORE 

f. Principii de bază 
g. Costuri 
h. Avantaje și dezavantaje  

 

TOTAL 12 ORE 

 
 

Introducere 

Dacă sunteți în căutarea unor opțiuni de îngrijire pentru dumneavoastră sau pentru o persoană apropiată dumneavoastră, 
poate părea că, pe măsură ce căutați, deveniți din ce în ce mai confuz. Acum zece ani, un cămin pentru persoane vârstnice era 
singura alegere. Dar acum, numărul de opțiuni disponibile pentru serviciile de îngrijire a persoanelor în vârstă este copleșitor. 
Astfel, au luat naștere următoarele întrebări: Care este diferența dintre un serviciu de îngrijire furnizat în instituția calificată de 
îngrijire medicală și îngrijirea la domiciliu? Cum te hotărăști? Cât costă serviciile? 

Înainte de a merge mai departe, hai să ne oprim pentru un minut și să analizăm esența problemei. Mai jos, veți găsi informații 
de bază despre principalele două tipuri de îngrijire disponibile pentru persoanele în vârstă: căminele pentru persoane vârstnice 
și îngrijirea la domiciliu. Aceste informații vă vor ajuta să înțelegeți serviciile oferite persoanelor în vârstă, cât și beneficiile sau 
costurile. 
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A. Cămine pentru persoane vârstnice 
 

Medicii recomandă de multe ori căminele acreditate pentru persoanele vârstnice sau de reabilitare, după o operație sau 
o internare în spital pentru o urgență medicală. Diferitele terapii, precum terapia ocupațională, terapia vorbirii sau fizio terapia 
ajută pacienții să își redobândească puterea sau abilitățile necesare pentru a se întoarce acasă.  

Alte motive pentru internare într-un astfel de cămin includ: 

• Administrarea medicamentelor intravenoase 

• Îngrijirea rănilor 

• Administrare nutrițională 

• Terapie respiratorie sau alt tratament. 

Dacă o persoană nu necesită îngrijire „calificată”, dar este fragilă, are un handicap sau nevoi complexe, poate fi necesară 
o unitate de îngrijire intermediară (ICF). Îngrijirea furnizată într-o ICF include ajutor în urcarea și coborârea din pat, îmbăiere, 
îngrijire corporală, îmbrăcare și hrănire. Există, de asemenea, și servicii de spălătorie, pentru haine. Spre deosebire de centrele 
rezidențiale de asistență pentru vârstnici, căminele pentru persoane vârstnice oferă un nivel ridicat de servicii și îngrijiri medicale. 
Medici autorizați supraveghează îngrijirea fiecărui pacient din căminele pentru persoane vârstnice, indiferent dacă este o unitate 
de îngrijire calificată sau una de îngrijire intermediară. Tratamentele sunt administrate cu atenție de către personal profesionist și 
revizuite de medici și farmaciști. 

Costurile unui cămin pentru persoane vârstnice 

Deși scopul îngrijirii la domiciliu este de a satisface toate nevoile fizice și emoționale ale pacientului, povara financiară 
poate fi extraordinar de mare. Acest cost include alimentația și îngrijirea, dar adesea nu include costul scutecelor, medicamentelor 
și al altor consumabile.  

 

 



   
 

32 
 

Tabel nr.1. Analiză comparativă costuri cazare lunară într-un centru rezidențial pentru vârstnici 

Tipul camerei  2018 

Preț mediu Spania* 1.800€ 

Preț mediu în Italia** 1.400€ 

Preț mediu în România  650€ 

Preț mediu în Bulgaria  450 € 

Surse:https://www.inforesidencias.com/particulares, https://www.lacasadiriposo.it/n/le_rette_nelle_case_di_riposo/74, 

http://www.dumbrava-suncuius.ro/servicii-si-tarife, http://www.caminbatrani-armonia.ro/ 

Home Hope Ltd Sofia, Bg 

* Prețul este pentru un loc, beneficiarul nu plătește integral această sumă, o parte fiind subvenționată de către stat. Acesta reprezintă 
un preț mediu, prețurile fiind mai ridicate în Barcelona sau Madrid.  

** Acesta reprezintă un preț mediu, prețurile fiind mai ridicate în Milano sau Roma 

În alte state sau pe alte continente funcționează foarte bine sistemul asigurărilor de sănătate private, pentru îngrijiri 
calificate2. Unii oameni sunt destul de norocoși să dețină o asigurare de îngrijire pe termen lung, care uneori ajută la acoperirea 
costului unor îngrijiri medicale la domiciliu. Beneficiile veteranilor reprezintă o altă posibilă sursă de finanțare pentru a contribui la 

                                                           
2 Medicare sau asigurările de sănătate private pot plăti pentru îngrijiri calificate, dar doar pentru o perioadă scurtă pe an – pacienții trebuie să 

acopere restul costurilor din propriul buzunar, pentru restul perioadei din același an. Medicare - sistem federal de asisgurare de sănătate pentru 
oamenii peste 65 ani și pentru anumiți tineri cu dizabilități sau persoane cu afecțiuni renale care au nevoie de dializă sau transplant (model utilizat în SUA). 
De asemenea, în SUA Medicare nu plătește pentru ajutorul la îmbăiere, hrănire sau îmbrăcare, dacă aceasta este singura asistență necesară. Pot beneficia 
de Medicare persoanele ale căror activele și venituri sunt limitate, dar multe unități de îngrijire medicală nu acceptă această formă de plată. 

http://www.caminbatrani-armonia.ro/
https://www.inforesidencias.com/particulares
https://www.lacasadiriposo.it/n/le_rette_nelle_case_di_riposo/74
http://www.dumbrava-suncuius.ro/servicii-si-tarife
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acoperirea cheltuielilor (în unele state). Din nefericire, plata din propriul buzunar (plata din surse proprii) pentru îngrijirea la 
domiciliu a celor dragi, este forma cea mai frecventă pentru familiile din diverse state europene. 

Centrele rezidențiale de asistență pentru vârstnici 

În Uniunea Europeană există mai multe tipuri de centre pentru vârstnici, atât dintre cele cu componentă rezidențială, 
cât și centre de zi (ori de recuperare, ori centre tip club-axate mai mult pe socializare, activități recreative, de menținere a 
vieții active). Spre exemplu, în România, există mai multe tipuri de centre rezidențiale, cu cazare (care se supun unui proces 
riguros de acreditare), categorii redate succint în tabelul nr 2.  
 

Există foarte multe criterii de îndeplinire a calității serviciilor de către furnizorii de servicii sociale, stipulate în acte normative 
naționale. Spre exemplu, în România, pentru locuința protejată redăm câteva dintre regulile stabilie prin Ordinul nr 29/2019, 
Anexa 2: 
 

• Locuința minim protejată se compune din camerele proprii ale beneficiarilor, grupuri sanitare, o baie/dușuri, o bucătărie. În 
cazul locuințelor maxim protejate se amenajează și o cameră pentru personalul de îngrijire/supraveghere. Locuința 
protejată poate găzdui maxim 12 persoane şi minim 3 persoane, dacă este amenajată într-un apartament de bloc.  

• Locuința protejată asigură pentru fiecare beneficiar un spațiu locativ total de cel puțin 13,5 mp respectiv 16 mp, în cazul 
locatarilor care utilizează un fotoliu rulant.  

• Un dormitor poate asigura cazare pentru maxim 2 persoane 

• În dormitor/camera personală se alocă un spațiu de cel puțin 3mp/beneficiar și 4mp/beneficiarul aflat în scaun cu rotile 

• Camera de zi este dotată corespunzător cu mobilier adecvat, respectiv fotolii, scaune, canapea, minibibliotecă, tv, radio 
etc. 
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Tabel nr.2, Tipul centrelor sociale pentru vârstnici, cu cazare, existente în România  

 
Sursa: HG Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcționare a serviciilor sociale, Text în vigoare începând cu data de 19 august 2016 
 

Continuare criterii de îndeplinire a calității serviciilor de către furnizorii de servicii sociale în Locuințe protejate, din România, 
stipulate prin Ordinul nr 29/2019, Anexa 2: 

• Locuința protejată facilitează repausul în aer liber al beneficiarilor (amenajează cel puțin o terasă sau balcoane care permit 
repausul în aer liber al beneficiarilor) 
 

• Mesele sunt diferențiate prin prelucrare şi prezentare. După posibilități, centrul asigură gustări între mesele principale. 
Alimentația zilnică a beneficiarilor conține fructe și legume proaspete, specifice fiecărui sezon. Se evită servirea produselor 
alimentare procesate (semi-preparate congelate cu mult sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri și alte tipuri de carne 
procesată etc.). 

Cod din Nomenclator Denumire serviciu Descriere serviciu 

5 |8730 CR-V-I   - Serviciu social 
cu cazare 

I. Cămine pentru persoane 
vârstnice 

Îngrijire personală    

6 |8730 CR-V-II  - Serviciu social 
cu cazare 

II. Centre de tip respiro/centre de 
criză* 

Supraveghere - * Beneficiarii serviciilor de tip respiro furnizate în aceste 
centre sunt, potrivit legii, şi îngrijitorii formali ori informali ai persoanelor 
vârstnice. Serviciile de tip respiro sunt furnizate pe perioada cât îngrijitorul se 
află în concediu de odihnă ori în orice altă situație temeinic justificată, 
contribuind astfel la prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice şi 
asigurarea serviciilor la un standard de calitate. 

7 |8730 CR-V-III - Serviciu social 
cu cazare 

III. Locuinţe  protejate Îngrijiri medicale curente asigurate de  asistente medicale; 
Cazare pe perioadă nedeterminată; 
Masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz; 
Curăţenie; 
Socializare și activități culturale; 
Alte activităţi, după caz: asistență medicală asigurată de medic geriatru, 
internist sau medic de familie, terapii de recuperare 
fizică/psihică/mintală/terapie ocupațională; 
Menaj, pază, alte activități administrative etc 
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Un centru rezidențial de asistență pentru vârstnici (ALF) găzduiește oameni în vârstă care nu mai pot trăi singuri din 
motive de siguranță, dar care nu necesită un nivel extins de asistență oferit de un serviciu de îngrijiri medicale sau calificate. 
Acest concept este foarte întâlnit în Canada sau SUA. Într-o anumită măsură, el se aseamănă cu cel de locuință protejată, 
prezent în mai multe state europene și menționat mai sus. 

Pentru oamenii în vârstă și familiile lor, un centru rezidențial de asistență pentru bătrâni poate oferi companie și o anumită 
structură pentru desfășurarea vieții zilnice și poate ajuta tranziția de la casa în care nu mai poate trăi sigur către un mediu 
bazat pe siguranță. Majoritatea rezidenților se bucură de un nivel ridicat de autonomie combinat cu intimitate – aceasta nu 
este posibilă adesea într-un cămin pentru persoane vârstnice – având totuși avantajul supravegherii sau al asistenței, după 
caz. Acest tip de centre sunt foarte răspândite în Canada și SUA. În anul 2012, guvernul S.U.A. estimează că în S.U.A. 
existau 22,200 de centre de viață asistată (față de 15,700 de centre rezidențiale-cămine) și că 713,300 de persoane au fost 
rezidente în aceste unități3. Acest tip de centru intermediar există și în Olanda, o locuință asistată fiind o variantă la jumătatea 
drumului dintre viața independentă și centrul rezidențial. Spre exemplu, în Soest regăsim un complex compus din 150 de 
apartamente tip locuință asistată, construit lângă centrul de îngrijire medicală Mariënburg, care este condus de organizația 
de îngrijire Beweging 3.0 din comunitatea olandeză din Soest. Cuplurile de vârstnici își pot prelungi în acest fel viața 
independentă, plătind o chirie similară celei aferente unui apartament tradițional. Practic, această locuință este compusă 
dintr-un living cu bucătărie integrată, un dormitor, o baie și o mică grădină cu o terasă, având acces la serviciile medicale ale 
centrului rezidențial din vecinătate, în caz de nevoie. De asemenea, este de menționat faptul că pentru chiriașii cu venituri mici, 
chiria este subvenționată de către statul olandez4. 

Viață asistată 

Serviciile oferite în mod obișnuit într-un ALF includ trei mese zilnic într-o locație centrală de luat masa, asistență cu 
medicamentele, menaj, spălatul hainelor și îngrijire personală, precum îmbrăcarea, îmbăierea și îngrijirea. Serviciile de transport 
și activitățile sociale sunt, de asemenea, oferite în majoritatea unităților de viață asistată. 

                                                           
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_living  

4 http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest,-the-netherlands 

consultat în martie 2019 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest,-the-netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_living
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Beneficiarii acestor servicii locuiesc cel mai adesea în apartamente private, mici, uneori echipate cu o chicinetă limitată. 
Membrii personalului sunt disponibili atât pe durata zilei, cât și pe durata nopții pentru siguranță. Majoritatea ALF-urilor oferă unele 
servicii de îngrijire sanitară, dar nu includ mereu și servicii de îngrijire medicală acordate 24 ore pe zi. 

Viață asistată: Costuri 

Majoritatea beneficiarilor unor astfel de servicii plătesc din surse private sau proprii. Majoritatea ALF nu acceptă 
asigurarea medicală și nu dispun de personal calificat corespunzător, iar statul nu acoperă astfel de costuri. Costul unor 
astfel de servicii este mai mic decât costul căminelor pentru persoane vârstnice (care sunt unități pentru grupuri mai largi 
de vârstnici). În unele state ele funcționează sub denumirea de case de vacanță pentru vârstnici, nefiind supuse unui proces 
de acreditare a serviciilor acordate. În alte state, acestea sunt similare unor locuințe protejate și sunt supuse unei proceduri 
de acreditare, de către comisii aflate în subordinea Ministerului responsabil cu politicile pentru vârstnici.  

Viață asistată: niveluri de îngrijire 

Dacă sunteți în căutarea unor astfel de servicii pentru dumneavoastră sau pentru un membru al familiei, este important 
să vă familiarizați cu „nivelurile de îngrijire”. Acest lucru este important, deoarece în majoritatea unităților, costul lunar se 
bazează pe volumul nevoilor pe care le au rezidenții/gradul de autonomie. De asemenea, gradele de independență ale 
beneficiarului sunt definite diferit în diverse țări (spre exemplu, în Spania față de România).  

În Bulgaria, pentru a fi admis într-un cămin pentru persoane vârstnice, documentele necesare sunt următoarele: 

Cerere – text liber, respectiv către: Directorul Departamentului de Asistență Socială pentru serviciile sociale de stat; primarul 
municipiului – pentru serviciile sociale organizate de municipiu; conducerea autorității, dacă furnizorul de servicii sociale este 
o societate comercială; O copie a unui document de identitate este folosită pentru referință, se solicită una personală, dacă este 
cazul, o copie a deciziei instituțiilor medicale specializate, dacă există, alte documente solicitate de furnizor. La primirea fiecărei 
cereri se efectuează o evaluare socială individuală a persoanei care are nevoie de servicii sociale și se întocmește un raport de 
anchetă. Pe baza raportului întocmit în legătură cu cererea, se emite decizia de admitere în căminul pentru persoane vârstnice. 
Căminul evaluează nevoile fiecărui utilizator și elaborează un plan individual, care este evaluat la fiecare șase luni. Odată ce 
persoana desemnată primește aprobarea, se elaborează un proiect de contract în care se descriu serviciile sociale oferite de 
cămin, experiența și calificarea personalului, condițiile și regulile de utilizare a serviciilor. Apoi, se face o analiză obiectivă și 
subiectivă a nevoilor persoanei care va beneficia de serviciile căminului. Ulterior, acest proiect este aprobat de ambele părți – pe 
de o parte, de persoana care aplică și, pe de altă parte, de un reprezentant al instituției relevante care furnizează serviciile. Planul 
de intervenție pentru nevoile individului este revizuit și aprobat la fiecare 6 luni. 
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În sectorul privat – nivelurile de îngrijire reprezintă o modalitate de structurare a costurilor – costurile lunare cresc pe 
măsură ce cresc și nivelurile de îngrijire. Majoritatea unităților oferă în jur de trei sau până la patru niveluri de  îngrijire. Astfel, 
nu numai că este mai ieftin, dar este mai ușor și pentru consumator, deoarece știi de la început cât vei plăti.  

Un rezident independent în activitățile de zi cu zi (ADL) nu va suporta alte costuri de îngrijire, în afară de taxa lunară (de 
cazare). De aici, majoritatea unităților calculează punctele, bazate pe nevoia unor memento-uri verbale simple, asistență în 
așteptare sau asistență fizică completă cu sarcini precum administrarea de medicamente, îmbrăcarea, toaletarea, îngrijire, 
transport și îmbăiere. 

Extra-puncte sunt, de asemenea, atribuite uneori dacă un rezident este inconștient, confuz sau necesită un scaun cu rotile 
sau alte dispozitive de asistare. Unitățile au în vedere și câți membri ai personalului ar fi necesari pentru îngrijirea rezidentului. 
De exemplu, dacă un rezident solicită asistență din partea mai multor îngrijitori pentru așezarea în siguranță în pat, sunt atribuite 
puncte suplimentare. 

Nivelul de îngrijire este apoi determinat pe baza numărului total de puncte. Cu cât sunt mai multe puncte, cu atât nivelul 
de îngrijire este mai ridicat, cu atât costul lunar este mai mare. 

Un reprezentant al unității care oferă servicii de viață asistată va vizita înainte de admitere beneficiarul/familia acestuia, dacă 
are în vedere să se mute în comunitatea lor. Se va face o evaluare și li se va oferi posibilitatea de a pune întrebări cu privire la 
costurile și nivelurile de îngrijire pe care le oferă. 

B. Îngrijiri la domiciliu 

Îngrijirea la domiciliu acoperă o gamă largă de servicii personalizate care sunt furnizate la beneficiar acasă. Este la fel de 
eficientă, dar mai convenabilă și mult mai puțin costisitoare decât îngrijirea pe care o primiți într-o unitate de viață asistată (dacă 
este necesară asistarea doar pe parcursul zilei, nu și al nopții). 

Îngrijire la domiciliu: Medicală vs. Non-Medicală 

Multe persoane în vârstă nu necesită atenție medicală specializată, dar ar putea avea nevoie de ajutor suplimentar pentru 
a-și păstra independența. În aceste situații, îngrijirea non-medicală la domiciliu este răspunsul perfect pentru situația lor. Spre 
deosebire de viața asistată, îngrijirea este asigurată la domiciliul clientului, în confortul propriei case, în funcție de nevoile și 
programul acestuia. 



   
 

38 
 

Îngrijirea non-medicală la domiciliu este adaptată persoanelor în vârstă care au nevoie de ajutor cu:  

• Îmbrăcarea, îmbăierea, igiena zilnică și nevoi de toaletare 

• Mișcare prin casă, plimbare în casă sau împrejurul casei/în vecinătate  

• Pregătirea meselor și cumpărături 

• Menaj de rutină 

• Transport și programări  

• Plata facturilor și corespondență  

• Memento-uri pentru medicamente 

De asemenea, îngrijitorii pot oferi și companie și sprijin emoțional clienților lor, aspecte ce pot fi găsite mai greu în unitățile 
cu grupuri mari (din cauza instalării rutinei și a timpilor de răspuns pentru fiecare îngrijitor). 

În cazul în care persoana în vârstă necesită tipul de asistență medicală oferită în mod normal de un cămin pentru persoane 
vârstnice sau de o unitate de viață asistată, puteți avea în vedere și îngrijirea la domiciliu. Însă, după cum v-ați aștepta, acel nivel 
de îngrijire presupune experiența unei asistente medicale/personal medical și probabil că va fi mult mai scump decât îngrijirea 
non-medicală la domiciliu. 

Îngrijire la domiciliu: Costuri 

Costurile pentru îngrijirea la domiciliu se determină în baza frecvenței serviciilor oferite, dar politica diferă în funcție 
de agenția pe care o alegeți. Unele pot solicita un depozit în avans egal cu numărul de ore sau de zile de îngrijire medicală , 
în timp ce altele vă impun un număr minim de ture (adică, nu puteți solicita mai puțin de X ore). 

Îngrijire la domiciliu: unde găsim îngrijitori 

Cu excepția cazului în care un membru al familiei sau un prieten oferă îngrijiri în mod direct, aveți, în general, două opțiuni 
de angajare a îngrijitorilor la domiciliu: 
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Angajați direct îngrijitorul 

Multe familii plasează anunțuri pe panourile de discuții ale comunității locale (precum Craigslist sau NextDoor). Spre 
exemplu, NextDoor este o platformă de anunțuri locale, care funcționează pentru comunități din Regatul Unit, Franța, Germania, 
Olanda, Italia sau Spania. Sau vizitează site-uri de angajare în căutarea unui îngrijitor, platforme funcționale din țara respectivă. 

Deși aceasta poate fi cea mai ieftină opțiune, angajarea directă presupune răspunderea dumneavoastră pentru anumite 
obligații legale, precum plata impozitului, a contribuțiilor sociale, verificarea istoricului, altele (în functie de relația dumneavoastră 
cu ingrijitorul). De asemenea, nu veți avea niciun sprijin în cazul în care îngrijitorul își anulează sau nu își îndeplinește 
corespunzător atribuțiile. 

Angajați un îngrijitor prin intermediul unei agenții 

Dacă ideea de asumare a responsabilităților unui angajator pare a fi o bătaie de cap prea mare, vă recomandăm să angajați 
un îngrijitor printr-o agenție autorizată de îngrijire la domiciliu (spre exemplu, http://www.aboscare.ro/servicii/ingrijire-la-domiciliu/ 
serviciu de îngrijire la domiciliu, oferit de companii specializate). Costurile vor fi mai mari decât angajarea directă a unui îngrijitor, 
însă veți avea liniște știind că îngrijitorul a fost examinat temeinic și este susținut de o echipă de asistență care poate a juta la 
coordonarea îngrijirii și a serviciilor suplimentare. 

Când va veni timpul să decideți cum să ajutați o persoană în vârstă apropiată dumneavoastră în acele zile dificile când nu 
este capabilă fizic să se îngrijească de una singură, decizia poate fi dificilă. De unde știți de ce are nevoie persoana în vârstă din 
viața dumneavoastră? Înțelegând avantajele și dezavantajele atât ale îngrijirii la domiciliu cât și ale căminelor pentru persoane 
vârstnice, puteți lua o decizie mai înțeleaptă. Aceste diferențe sunt importante și dacă doriți să deveniți îngrijitor. 

Îngrijirea la domiciliu. Avantaje și dezavantaje 

Îngrijirea la domiciliu este o opțiune mai personală, ce permite celor dragi să rămână în propria locuință. Această opțiune 
este mai puțin deranjantă pentru persoanele care suferă de Alzheimer sau demență, fiind prima alegere pentru multe familii. 
Înainte de a vă decide în favoarea îngrijirii la domiciliu, vă prezentăm câteva aspecte asupra cărora să reflectați. 

 

 

http://www.aboscare.ro/servicii/ingrijire-la-domiciliu/
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Tabelul nr 3. Avantajele și dezavantajele îngrijirii la domiciliu 

Îngrijirea la domiciliu. Avantaje și dezavantaje 

Avantaje: 

• Îngrijirea la domiciliu permite o relație mai 
personală, unu-la-unu cu îngrijitorul. 
• Este confortabilă și familiară. 
• În funcție de gradul de independență, beneficiarii 
pot solicita nivelul serviciilor. 
• În funcție de momentul în care este necesară 
îngrijirea și de nivelul de calificare necesar, taxele de 
îngrijire la domiciliu pot fi mai ieftine 
• Persoana în vârstă împreună cu familia și 
prietenii pot alege îngrijitorul.  

Dezavantaje: 

• Persoana angajată pentru îngrijirea la domiciliu 
contează! Angajarea unei asistente medicale 
sau a altui specialist medical poate fi necesară 
dacă este nevoie de mai mult decât o asistență 
de bază. Serviciile de îngrijire a persoanelor în 
vârstă vă pun la dispoziție îngrijitori calificați, în 
care puteți avea încredere, făcând această 
decizie puțin mai ușoară. 

• Locuințele pot să nu fie la fel de sigure ca 
unitățile de îngrijire medicală, care au securitate 
și personal disponibil 24 de ore din 24. 

• Când este necesară îngrijire 24 de ore din 24, 
costurile pot fi foarte mari (fiind necesare 3 ture). 

• Activitatea îngrijitorilor și planificarea îngrijirilor 
de rezervă necesită implicarea continuă a 
familiei. 

• În timp ce traiul în propria locuință are avantajele 
sale, poate duce și la izolare socială. Aceasta, la 
rândul său, poate contribui la o serie de 
probleme de sănătate, precum depresia și 
declinul cognitiv. 

• Este posibil ca locuință să necesite modificări 
pentru acces la scaunul cu rotile sau la măsurile 
de siguranță. 

• În unele cazuri îngrijirea la domiciliu nu 
presupune și alte activități importante cum ar fi 
menajul, cumpărăturile, întreținerea (facturi de 
energie electrică, apă) și doar îngrijirea 
personală. 
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Cămin pentru persoane vârstnice 

Într-un final, vine momentul când multe persoane în vârstă nu se mai pot îngriji singure. Atunci când vine acea zi, este momentul 
să ne gândim la un cămin pentru persoane vârstnice. 

Tabelul nr 4. Avantajele și dezavantajele unui cămin pentru vârstnici 

Cămin pentru persoane vârstnice. Avantaje și dezavantaje 

Avantaje: 

• Căminele pentru persoane vârstnice au de obicei o 
varietate de profesioniști din domeniul 
medical/nonmedical. Acești profesioniști se pot 
îngriji de cei dragi pe tot parcursul zilei. Aceștia pot 
oferi îngrijiri medicale și non-medicale. 

• Căminele pentru persoane vârstnice pot fi sigure 
pentru persoanele în vârstă care suferă de 
Alzheimer sau demență și care ar putea fi 
predispuse la rătăcire. 

• Căminele pentru persoane vârstnice sunt mai 
accesibile atunci când este nevoie de îngrijire 24 de 
ore din 24. 

• Programe structurate 
• Oportunități pentru viața socială activă 
• Asistență medicală specializată 
• Cost – poate fi redus la minim, în funcție de nivelul 

de îngrijire 
• Permite familiei să se concentreze mai mult pe 

relația cu persoana în vârstă 
• Familia nu va trebui să gestioneze, să programeze 

sau să angajeze îngrijitori 
• Nivelul de îngrijire poate fi ușor crescut, dacă este 

nevoie. 

Dezavantaje: 

• Căminele pentru persoane vârstnice 
elimină independența persoanei și 
pot face pe cel iubit „să se simtă” 
bătrân. Cu toate acestea, dacă nu 
mai puteți avea încredere în 
persoana dragă sau dacă aceasta 
nu se mai află în siguranță de una 
singură, un cămin pentru persoane 
vârstnice poate fi alegerea potrivită. 

• Căminele pentru persoane vârstnice 
necesită o perioadă de adaptare, 
fiecare tranziție mare poate fi 
neplăcută pentru unii adulți. 

• Căminele pentru persoane vârstnice 
sunt adesea foarte costisitoare, în 
special pentru instituțiile de înaltă 
calitate. 
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Chiar dacă înțelegeți cu atenție modul în care funcționează unitățile de viață asistată și cele care oferă îngrijire la domiciliu, 
acest lucru nu înseamnă că este o decizie ușoară. Acesta este un pas important în viața dumneavoastră sau în viața celui drag 
și vreți să fiți sigur că ați făcut alegerea potrivită. Aceste sfaturi ar trebui să vă ajute să vă simțiți mai încrezători în luarea acestei 
decizii.        
 
Primul pas – Stabiliți cât de mare este ajutorul de care aveți nevoie dumneavoastră sau persoana dragă 

Înainte de a lua orice decizie, trebuie să vă dați seama exact de nevoile celor dragi. După ce înțelegeți aceste nevoi, le 
puteți compara cu ajutorul deja disponibil. Începeți prin a face o listă a tot ceea ce are nevoie persoana dragă într-o lună, 
săptămână și zilnic. Acest lucru vă va oferi o imagine clară a nivelului adecvat de îngrijire necesar. 
Apoi, puteți determina dacă rudele se pot îngriji singure sau au nevoie de îngrijirea din partea personalului de îngrijire sau dacă 
este necesară cazarea într-o unitate specializată. 
Persoana dragă ar putea avea nevoie de îngrijire continuă ani de zile, deci câteva luni de ajutor probabil că nu vor fi suficiente. 
După ce ați analizat și avantajele și dezavantajele, veți avea o idee mai bună despre cât de mult ajutor suplimentar va fi necesar. 
Acest lucru vă poate ajută în luarea unei decizii privind îngrijirea la domiciliu sau viața asistată. În orice caz, va fi un instrument 
foarte util în timp ce analizați. 
 
Concluzii. Analizați avantajele și dezavantajele 

Evident, atât unitățile care oferă servicii de viață asistată, cât și cele care oferă îngrijirile la domiciliu au multe avantaje, dar 
și dezavantaje, în funcție de fiecare situație în parte. Ca orice altă comparație, o analiză simplă a avantajelor și dezavantajelor 
poate fi de mare ajutor. Deși, decizia în ceea ce privește o viața asistată sau îngrijirea la domiciliu poate fi stresantă, un beneficiar 
a făcut un pas mare în luarea unei decizii corecte, atunci când a aflat mai multe despre ambele soluții. De asemenea, un îngrijitor 
trebuie să cunoască diferențele dintre tipurile de servicii de îngrijire și să poată distinge când se potrivește una dintre direcții, în 
detrimentul celeilalte. 
Bibliografie și resurse online: 

• Inspecția de sănătate - https://srzi.bg/bg 

• Minsterul social - https://www.mlsp.government.bg/ 

• Agenția pentru sprijin social - http://www.asp.government.bg/, http://www.asp.government.bg/zakonodatelstvo  

• Inspectoratul Național de Muncă - http://www.gli.government.bg/ 

• Descrierea conceptului de locuință asistată- https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_living 

• Bune practici în Europa, de locuințe asistate http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-
ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest,-the-netherlands 

• Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele vârstnice, 
cod 8730 CR-V-III., stipulate prin Ordinul nr 29/2019, Anexa 2 https://www.servicii-
sociale.gov.ro/source/Standarde/Anexa2_O29.pdf 

https://www.mlsp.government.bg/
https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_living
http://www.gli.government.bg/
https://srzi.bg/bg
http://www.asp.government.bg/zakonodatelstvo
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest,-the-netherlands
https://www.servicii-sociale.gov.ro/source/Standarde/Anexa2_O29.pdf
https://www.servicii-sociale.gov.ro/source/Standarde/Anexa2_O29.pdf
http://www.asp.government.bg/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest,-the-netherlands
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COMPETENȚE SPECIFICE (VIZATE DE CURRICULĂ) 

 

MODULUL 5. Îngrijirile igienice la persoana vârstnică asistată 

 

Durata (în ore): 12 ore/grup, îmbinând elemente de teorie, cu exerciții practice  

1. Obiective de învățare modul: 

 

▪ Să înțeleagă conceptul de îngrijire igienică; 

▪ Să conștientizeze importanța menținerii stării de sănătate optimă și senzația de bine pentru persoanele asistate, pentru 

a asigura acceptarea socială; 

▪ Să cunoască tehnicile de curățare, până la dezinfecție și la prevenirea infecțiilor; 

▪ Să descopere metodele de sprijinire a persoanei asistate, în procesul de îngrijire fizică; 

▪ Să descopere modalitățile concrete de menținere curată a mediului înconjurător; 

▪ Să asocieze conceptele prezentate cu etapele de îngrijire igienică. 
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2.Structura modulului: 

Nr 

crt. 

SUBIECTE/ 

SUBTEME 
CONŢINUT TEMATIC 

METODE/ 

FORME DE 

ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 

INSTRUIRE, 

INSTRUMENTE, 

MATERIALE  

DURATA 

1 2 3 4 5 6 

1. Importanța 

respectării 

normelor de 

igienă și 

definirea 

conceptului de 

îngrijire 

igienică 

• prima linie de 
apărare în protejarea 
sănătății acestei 
categorii vulnerabile 
(vârstnicii) 

• reduc riscul 
răspândirii infecțiilor 

• crearea unui mediu 
"la fel ca acasă" 

• ajută și la menținerea 
sănătății personalului 
de îngrijire, astfel 
încât acesta să își 
poată oferi serviciile, 
în condiții optime. 
 

- Explicația; 
- Dezbaterea; 
- Exercițiu de grup 

pentru trasarea 
unei definiții a 
îngrijirii igienice; 

- Sinteza unor 
articole de 
specialitate; 

- Aplicarea unui 
test pentru 
sondarea 
cunoștințelor 
inițiale -15-20 
min. 

- Curriculă în 

format pdf și/sau 

prezentare 

PowerPoint, 

fişe/planșe de 

lucru, fotografii 

pentru exerciții. 

-Laptop, 

videoproiector și 

ecran proiecție, 

tablă/flipchart, 

markere. 

 

1 oră 

2. Tehnici de 

spălare a 

mâinilor 

• Spălarea igienică 
(simplă) 

• Spălarea aseptică 

• Spălarea; 

• chirurgicală 
 

- Prezentare; 
- Exemplificare/ 

ilustrare prin 
planșe/ 
videoproiecție. 

1 oră 
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3.  Echipament

ul personal 

de protecție 

• Importanța purtării 
echipamentului 
personal de 
protecție; 

• Când se utilizează: 
halatele, mănușile și 
măștile de protecție. 

- Dezbatere; 
- Exemplificare. 

30 min 

4. Curățarea și 

dezinfectare

a 

suprafețelor 

și a 

obiectelor 

 

• Ce reprezintă 
curățarea; 

• Ce reprezintă 
dezinfectarea; 

• Ustensilele 
necesare, mod de 
utilizare și 
depozitare; 

• Alte operații de 
igienizare a spațiilor. 

- Prezentare; 
- Exemplificare. 

30 min 

5. Schimbarea 

lenjeriei de 

corp, a 

lenjeriei 

patului și a 

obiectelor 

personale 

 

• Schimbarea lenjeriei 
de corp la vârstnicul/ 
asistatul imobilizat 
(pijamale/cămașă de 
noapte); 

• Schimbarea lenjeriei 
de pat (cu patul 
neocupat/ ocupat de 
o persoana asistata 
imobilizata); 

- Prezentare; 
- Exemplificare; 
- Exerciții. 

3 ore 

6. Gestionarea 

deșeurilor 

 

• Importanța 
gestionării corecte a 
deșeurilor; 

• Recipienți, materiale 
și culori diferite, în 
funcție de tipurile de 
deșeuri. 

- Prezentare; 
- Exemple. 

1 oră 
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7. Îngrijirea 

corporală 

 

• Înțelegerea cauzelor 
și a necesității 
acordării îngrijirii 
corporale; 

• Tehnici de îngrijire 
corporală pentru 
persoana mobilizată 
(Baia generală, 
dușul; Baia pe 
regiuni - zilnică 

• Tehnici de îngrijire 
corporală pentru 
persoana imobilizată 
la pat (succesiunea 
etapelor toaletei, 
modul de realizare a 
toaletei pe regiuni, 
frecvența, 
temperatura optimă 
a apei, instrumente 
de sprijin etc). 
 

- Exercițiu tip 
brainstorming 
(pentru 
identificarea 
cauzelor); 

- Sesiune de 
întrebări și 
răspunsuri. 

4 ore 

8. Concluzii Recapitulare, 

concluzii, evaluare 

modul. 

- Sinteză, 
recapitulare; 

- Primire 
feedback; 

- Trasare 
concluzii 

1 oră 

Total 12 ore 
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3.Sumarul conținutului informativ 

3.1 Introducere  

 În ceea ce privește îngrijirea persoanei asistate, respectarea normelor de igienă 

reprezintă o parte importantă a procesului. Există mai multe procese de luat în 

considerare care sunt importante pentru sănătatea tuturor celor implicați în îngrijirea 

vârstnicilor. Aceste procese includ spălarea frecventă și corectă a mâinilor, folosirea 

echipamentului individual de protecție, schimbarea în mod regulat a lenjeriei și a 

obiectelor personale, curățarea și dezinfectarea suprafețelor și obiectelor frecvent 

atinse, gestionarea adecvată a deșeurilor menajere și a deșeurilor rezultate din 

activitățile medicale. 

3.2 Motivația respectării normelor de igienă: 

3.3 Spălarea mâinilor 

Spălarea mâinilor este cea mai importantă procedură pentru prevenirea infecțiilor, 

pentru ca mâna reprezintă principala cale de transmitere a acestora. Este bine-

cunoscut faptul că tehnica adecvată de spălare a mâinilor este o parte importantă a 

stopării răspândirii germenilor, care îi pot îmbolnăvi pe cei asistați și pe angajații care 

lucrează cu ei. Asigurarea faptului că personalul este instruit corespunzător în tehnicile 

de spălare a mâinilor este prima linie de apărare împotriva bolii și a focarului infecțiilor. 

   Tipuri de spălare a mâinilor: 

a. Spălarea igienică (simplă) 

b. Spălarea aseptică 

c. Spălarea chirurgicală.  

Pentru fiecare dintre cele trei tehnici, vom urmări secvențele de informare: când se face, 

cum se execută tehnica propriu-zisă, cât durează. 

3.4 Echipamentul personal de protecție 

 Este important atât pentru sănătatea și siguranța persoanelor asistate, cât și ale 

tuturor persoanelor implicate în îngrijirea acestora, ca personalul să poarte echipament 

personal de protecție (halate, mănuși și măști), în eventualitatea existenței unui focar 

• Reprezintă prima linie de apărare în protejarea sănătății acestei categorii vulnerabile 

(vârstnicii) 

• Reduc riscul răspândirii infecțiilor 

• Crearea unui mediu "la fel ca acasă" 

• Ajută și la menținerea sănătății personalului de îngrijire, astfel încât acesta să își poată 

oferi serviciile, în condiții optime. 
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sau a unui potențial focar.  Echipamentul individual de protectie are ca scop prevenirea 

imbolnăvirilor personalului de îngrijire și împiedicarea transmiterii bolilor de la un bolnav 

la altul.       

 Se va prezenta când se utilizează: halatele, mănușile și măștile de protecție și 

care este scopul/ce se evită sau previne în cazurile menționate.  

3.5 Curățarea și dezinfectarea suprafețelor și a obiectelor 

 Curățarea și dezinfectarea periodică a suprafețelor frecvent atinse, cu ajutorul 

detergenților și dezinfectanților, este importantă pentru a preveni răspândirea infecțiilor 

și a bolilor. 

Curățarea este o etapa preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în 

cadrul oricărei activități sau proceduri de îndepărtare a murdăriei de pe suprafețe 

(inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operațiuni mecanice sau manuale, utilizându-se 

agenți fizici şi/sau chimici. 

Dezinfecția este procedura de distrugere a majorității germenilor patogeni sau 

nepatogeni de pe orice suprafețe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenţi fizici şi/sau 

chimici. 

Curățenia şi dezinfecția pot fi realizate în aceeași operație pe o suprafață, 

datorită utilizării produselor de curăţenie-dezinfecţie care includ în compoziția lor, atât 

substanțe care curată, cât şi substanțe care dezinfectează. 

Se vor prezenta ustensilele de curățare, cât și modul de utilizare, întreținere și 

depozitare a acestora. Se vor prezenta informații și despre dezinsecție și deratizare, ca 

metode complementare de întreținere a spațiilor. 

3.6. Schimbarea lenjeriei de corp, a lenjeriei patului și a obiectelor personale 

O parte a luptei împotriva bacteriilor implică asigurarea în mod regulat a 

schimbării lenjeriei și a obiectelor personale, mai ales dacă persoana respectivă s-a 

îmbolnăvit. Acest lucru ar putea însemna schimbarea periuțelor de dinți sau a 

cearșafurilor de pat si a lenjeriei de corp pentru a reduce probabilitatea revenirii bolii. 

Bacteriile pot trăi pe obiectele personale suficient de mult timp, încât să provoace un al 

doilea focar, astfel că este important să se mențină mediul de viață curat după ce o 

persoană a suferit o boală infecțioasă. 

Lenjeria de corp a persoanei asistate (cămașă de noapte sau pijama) trebuie 

schimbată periodic și ori de câte ori se murdărește. Persoanele vârstnice își schimbă 

singure lenjeria de corp, cu excepția celor imobilizate la pat, adinamice, cu demență în 
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stadii avansate etc; în cazul acestora din urmă, personalul de îngrijire este cel care 

trebuie să schimbe lenjeria de corp. 

În cadrul acestui subcapitol se vor prezenta informații despre: 

3.6.1 Schimbarea lenjeriei de corp la vârstnicul/ asistatul imobilizat: 

• menținerea stării de igienă si confort a persoanei asistate, 

• prevenirea escarelor de decubit, 

• menținerea/creșterea demnității persoanei asistate, prin permisiunea de a-și alege 

singur îmbrăcămintea şi unele accesorii;  

• păstrarea identității și încurajarea vârstnicului să își recâștige independența în această 

activitate cotidiană de a se îmbrăca şi dezbrăca (ca o secvență din programul de 

recuperare). 

• asigurarea intimității și a pudorii persoanei asistate,  

• pașii parcurși în schimbarea pijamalei (dezbrăcarea bluzei murdare şi îmbrăcarea celei 

curate/îmbrăcarea şi dezbrăcarea pantalonilor, manevrarea atentă a membrelor 

persoanei asistate etc) 

• pașii parcurși în schimbarea cămășii de noapte – în funcție de capacitatea persoanei 

asistate de a participa la efectuarea procedurii. 

Observații: 

În toate cazurile descrise se respectă următoarele indicații: 

✓ se verifică punctele de sprijin şi se anunță orice modificare premergătoare escarelor; 

✓ se frecționează cu alcool zonele predispuse la escare si se pudrează cu talc; 

✓ se tine cont de constrângerile fizice: paralizii ale membrelor, aparate gipsate, perfuzii 

montate 

✓ partea afectată se dezbracă ultima şi se îmbracă prima; 

✓ se verifică dacă la terminarea procedurii, lenjeria este bine întinsă şi dacă persoana 

vârstnică este în stare de confort; 

✓ lenjeria murdară se introduce prin mișcări lente, în sacul special destinat pentru 

aceasta. 

3.6.2 Schimbarea lenjeriei de pat 

Patul trebuie să fie de dimensiuni potrivite (2 m lungime, 80-90 cm lățime, 60 cm 

înălțime de la saltea), comod, ușor de manipulat și de curățat, pentru ca îngrijirile, 

investigațiile și tratamentele aplicate să nu fie împiedicate. Este bine ca lenjeria de pat 

să aibă cât mai puține cusături. 
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Tehnica schimbării lenjeriei de pat diferă în funcție de situația în care patul este 

sau nu ocupat de persoana asistată. 

În acest subcapitol se vor prezenta pe larg modalitățile de schimbare a lenjeriei 

în cele două situații (patul neocupat/pat ocupat), cu explicarea procedurii către vârstnic, 

pentru confort psihic și implicarea acestuia în realizarea ei (dacă acest lucru este 

posibil). 

Metoda de schimbare a lenjeriei se alege în funcție de poziția în care poate fi 

așezată persoana asistata și de limitele sale de mobilizare. La efectuarea procedurii 

participă două persoane. Indiferent de metodă, după așezarea lenjeriei lângă pat, pe 

un scaun se spală mâinile și se pun mânuși. Materialele necesare sunt aceleași ca la 

schimbarea lenjeriei de pat neocupat. 

3.7 Gestionarea deșeurilor 

Gestionarea corecta a deșeurilor este importanta atât pentru protejarea mediului 

înconjurător, cât și pentru protejarea personalului şi a persoanelor asistate. 

Colectarea deșeurilor menajere se face în recipiente metalice sau în cutii, cu 

pungi din material plastic de culoare neagră, închise etanş, şi se asigură evacuarea 

ritmică a acestora, cu spălarea şi dezinfectarea lor după golire.  

Pentru deșeurile infecțioase se folosesc cutii din carton prevăzute în interior cu 

saci galbeni de plastic, în timp ce deșeurile înțepătoare-tăietoare se colectează în 

recipiente din material plastic rigid, rezistent la acțiuni mecanice. 

3.8 Îngrijirea corporală 

O scădere a capacității cognitive și fizice în rândul persoanelor vârstnice este 

adesea însoțită de schimbări în rutinele personale, în ceea ce privește igiena. Vârstnicii 

se luptă uneori cu îndeplinirea în siguranță a sarcinilor care fuseseră cândva simple 

pentru ei: culcatul și sculatul din pat, toaletarea, spălarea, schimbarea hainelor. 

Persoanele cu demență se opun frecvent acestor sarcini sau uită să le îndeplinească. 

Acest subcapitol va trata următoarele subiecte: 

3.8.1 Înțelegerea cauzelor și a necesității acordării îngrijirii corporale 

Obiectivele îngrijirii corporale: 

✓ menținerea tegumentului într-o stare de curățenie perfectă 

✓ prevenirea leziunilor cutanate (escare) 

✓ stimularea funcțiilor pielii de apărare a organismului 

✓ înviorarea circulației cutanate şi a întregului organism 

✓ crearea unei stări de bine. 
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Cauzele incapacității îndeplinirii îngrijirii corporale, de unul singur: depresia, pierderea 

memoriei, provocările fizice, declinul senzorial etc)  

3.8.2 Tehnici de îngrijire corporală 

Înainte de a se începe baia generala sau pe regiuni, se evaluează starea de 

sănătate a persoanei asistate și ce tip de mobilizare i se permite, daca se poate spăla 

singură. Se informează persoana asistata și i se explica procedura, obținând totodată 

consimțământul și aflând preferințele sale în legătura cu igiena.  

           Temperatura in camera trebuie să fie de peste 20 grd.C, ferestrele și ușa fiind 

închise, pentru a evita curenții de aer. Temperatura apei trebuie sa fie intre 37 si 38 

grd.C. 

I. Toaleta persoanei mobilizabile 

1.Baia generală, dușul 

2.Baia pe regiuni – zilnică. 

II.  Toaleta persoanei imobilizate la pat 

La persoana imobilizata la pat se efectuează zilnic toaleta pe regiuni, aceasta 

permițând examinarea tegumentelor şi observarea unor modificări (roșeață, iritație), cu 

luarea unor măsuri terapeutice. O toaleta parțială este necesara ori de câte ori 

persoana imobilizata s-a murdărit. 

În acest subcapitol se vor explica pe larg: succesiunea etapelor toaletei, modul de 

realizare a toaletei pe regiuni:  fața, membrul superior, toracele si abdomenul, 

membrele inferioare, organele genitale, toaleta părului, îngrijirea cavității bucale, 

captarea dejecțiilor (frecvența, temperatura optimă a apei, instrumente de sprijin etc.) 

Concluzii: 

     Motivul cel mai evident și mai important pentru o igienă bună este menținerea 

sănătății fizice. Sănătatea și igiena merg mână în mână și sunt la fel de importante la 

orice vârstă. Pe măsură ce îmbătrânim sistemul nostru imunitar nu mai este la fel de 

robust cum a fost odată și asta înseamnă că germenii reprezintă un inamic mai puternic 

ca oricând. 

     Prin urmare, vârstnicii se confruntă cu o dublă provocare, deoarece sunt mai 

susceptibili la îmbolnăviri și devin de-a lungul timpului mai puțin capabili de a lupta cu 

acestea, de aceea îngrijirile igienice ocupa un loc important, în planul de îngrijire a 

persoanei vârstnice. 
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MODULUL 6. Primul ajutor acordat persoanei asistate 
 
Durata (ore): 14 ore/grup, combinând elemente teoretice şi exerciții practice 
 

1. Obiectivele de învățare ale modulului:  

• Să conștientizeze importanța cunoașterii modului de a oferi primul ajutor 

• Să conștientizeze specificului grupului (de persoane vârstnice) într-o situație de urgență 

• Să se familiarizeze cu obiectele din trusa de prim ajutor 

• Să dobândească abilități de a executa operațiuni de suport vital de bază, eficiente 

• Să dobândească abilități de a realiza tehnici de bază de prim ajutor, pentru urgențe medicale şi afecțiuni comune în cazul 
persoanelor vârstnice 

• Să învețe să recunoască urgențele medicale care implică persoane vârstnice şi să ofere asistență la timp  

• Să întreprindă măsuri simple de prevenție cu scopul de a asigura siguranța persoanei vârstnice 
 

2. Structura modulului 

Nr. 
crt. 

 
SUBIECTE/SUBTEME 

 
CONŢINUTUL 
MODULULUI 

 
METODE/ ACTIVITĂŢI 

 
RESURSE, 

INSTRUMENTE, 
MATERIALE DE ÎNVĂŢARE 

 

 
DURATĂ 

1.  Importanța cunoașterii 
modului de a oferi primul 
ajutor 

• Importanța 
cunoașterii 
conceptului de 
prim ajutor 
Specificul grupului 
(persoane 
vârstnice) 

- Prezentarea 
- Explicația 
- Dezbaterea 

- Mărturii, experienţă reale 
de la un profesionist în 
domeniu, ex. pompier, 
doctor 
- Curriculă în format PDF 
şi/sau prezentare 
PowerPoint, fişe de lucru, 
videoclipuri 
- Laptop, videoproiector şi 
ecran de protecţie, tablă de 
scris/ flipchart, markere. 

1 oră 

2.  Obiectele de prim ajutor • Familiarizarea cu 
obiectele din trusa 
de prim ajutor 

- Prezentare 
- Explicaţie 
-Exerciţii bazate pe 

realitate/ simulare 
- Demonstraţia din partea 

unui expert  

2 ore 
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- Sesiune de întrebări şi 
răspunsuri 

3.  Suportul vital de bază. 
Lanţul supravieţuirii 

• Explicaţia termenilor 
legaţi de Suportul 
Vital de Bază şi 
Lanţul Supravieţuirii 

- RCR 
(Resuscitare 
cardio-
respiratorie) 
-DAE (defibrilator 
automat extern) 
-Poziţia pentru 
recuperare 

- Explicaţia 
- Exerciţii bazate pe 
realitate/ simularea 
- Dezbaterea 
- Jocuri de rol 
- Studii de caz 
- Demonstraţia din partea 
unui expert 
- Sesiune de întrebări şi 
răspunsuri 

2 ore 

4.  Tehnici de bază de prim 
ajutor pentru urgenţe 
medicale şi afecţiuni 
comune în cazul 
persoanelor vârstnice 

• Atac cerebral 

• Criză de epilepsie 

• Traumă craniană 

• Depresie şi suicid 

• Urgenţă 
hipertensivă 

• Angină 

• Sincopă (leşin) 

• Şoc 

• Atac astmatic acut 

• Sufocare 

• Vărsături  

• Constipaţie 

• Deshidratare 

• Retenţie acută de 
urină 

• Febră ridicată 

• Epuizare termică  

• Sângerări nazale 

- Explicaţia 
- Exerciţii bazate pe 
realitate/ simulare 
- Dezbatere 
- Jocuri de rol 
- Studii de caz 
- Demonstraţia din partea 
unui expert 
- Sesiune de întrebări şi 
răspunsuri 
 

5 ore 
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• Leziuni ale 
ţesuturilor moi 

• Plăgi deschise 

• Fracturi 

• Dislocări de 
membre 

5.  Metode comune de 
ameliorare a durerii 

• Medicamente 

• Comprese reci 

• Comprese calde 

• Exerciţii de 
stretching 

• Exerciţii de 
rezistenţă 

- Explicaţie 
- Exerciţii bazate pe 

realitate/ simulare 
- Demonstraţia din partea 

unui expert 
- Sesiune de întrebări şi 
răspunsuri 

1 oră 

6.  Prevenţie • Cum se realizează 
măsuri simple de 
prevenţie cu 
scopul de a 
asigura siguranţa 
persoanei 
vârstnice 

 

- Prezentare 
- Explicaţie 
- Dezbatere 
- Exerciţii bazate pe 
realitate/ simulare 
- Jocuri de rol 
- Studii de caz 
- Demonstraţia din partea 
unui expert 
- Sesiune de întrebări şi 
răspunsuri 

2 ore 

7.  Concluzii • Feedback, 
recapitulare, 
monitorizare post-
învăţare 

- Sinteză, primire 
feedback 

- Instrumente de feedback 
(cum ar fi chestionarele) 

1 oră 

Total  14 ore 
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3. Sumarul conținutului informativ 
 
3.1. Introducere 

Procesul de îmbătrânire survine ca urmare a schimbărilor naturale care au loc în corpul 
uman. Este un proces natural, care presupune ca, de-a lungul anilor, celulele corpului mor, iar 
acelaşi proces are loc şi în cazul unor organe întregi, fapt care schimbă semnificativ capacitatea 
organismului de a funcţiona eficient. În mod natural, odată cu înaintarea în vârstă, sănătatea 
persoanei vârstnice se înrăutățește. Celulele corpului funcţionează mai lent, activitatea 
organelor este perturbată, iar sistemul imunitar eşuează din ce în ce mai des în a oferi corpului 
o protecţie adecvată. Ca urmare, un grup de adulţi în vârstă este în mod special vulnerabil şi 
prezintă riscuri mai ridicate decât altele, de aceea fiind important să li se ofere persoanelor 
vârstnice măsuri de prim ajutor eficiente, dacă este necesar. 

Cunoașterea măsurilor de prim ajutor şi abilitatea de a le efectua corect sunt 
fundamentale pentru salvarea unei vieţi. În multe situaţii de urgenţă, nu ai nevoie de pregătire 
specializată pentru a contribui la creşterea semnificativă a şanselor de a evita producerea unor 
consecinţe tragice. Oricine poate face multe cu echipament redus sau deloc pentru a efectua 
operaţiunile de suport vital de bază care ar putea chiar salva viaţa cuiva. 
 
3.2. Familiarizarea cu obiectele din trusa din prim ajutor 

O trusă de prim ajutor bine dotată este de bază într-un mediu atât de specific precum un 
centru de îngrijire pentru vârstnici. Luaţi notă de locul unde este plasată trusa de prim ajutor la 
locul de muncă. Pentru a efectua măsuri de prim ajutor eficiente, trebuie să fiţi familiarizați cu 
obiectele de care aţi putea avea nevoie. O trusă de prim ajutor trebuie să conțină: 

• Foarfece 

• Protecție pentru respirația gură la gură 

• Mânuși de examinare 

• Plasturi 

• Dezinfectant pentru mâini 

• Pensetă 

• Tampoane de tifon (de diferite mărimi) 

• Bandaje adezive 

• Rolă bandaje adezive 

• Bandaje triunghiulare 

• Agent de dezinfectare leziuni deschise 
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Exemplu de trusă de prim ajutor 

Sursă fotografie: https://www.schoolspecialty.com/first-aid-kit-1390464 

 
De obicei, în centrele de îngrijire pentru vârstnici există spații mari desemnate pentru acest tip 
de obiecte. Informați-vă despre poziţia acestora şi familiarizaţi-vă cu aceste obiecte. 
 
3.3. Suportul Vital de Bază (SVB). Lanţul supravieţuirii 

Suportul Vital de Bază (SVB) - combinaţie de proceduri de urgenţă necesare asigurării 
supravieţuirii unei persoane, până la momentul când poate fi transferată la un spital pentru a 
primi îngrijiri medicale complete. SVB poate include resuscitare cardio-respiratorie (RCR), 
controlul sângerării, tratamentul şocului şi intoxicaţiei, stabilizarea rănilor şi/sau leziunilor şi 
primul ajutor de bază. Când inima unei persoane încetează să mai bată (stop cardiac), 
persoanele care beneficiază de pregătire în domeniul suportului vital de bază poate contribui 
la creşterea şanselor de supravieţuire. 

Lanţul supravieţuirii reprezintă o serie de paşi care, urmaţi, oferă cele mai bune şanse 
de supravieţuire în cazul unui stop cardiac. Aceşti paşi sunt: 
A) Recunoaşterea precoce şi apelul după ajutor 
B) RCR efectuat la timp 
C) Defibrilare efectuată la timp 
D) Măsuri precoce de îngrijire medicală avansată (de către specialişti) 
E) Măsuri de îngrijire post-resuscitare adecvate. 
3.3.1. Resuscitare cardio-respiratorie (RCR) 
RCR (Resuscitarea cardio-respiratorie) este una dintre cele mai importante acţiuni de prim 
ajutor care menţin în viaţă persoana care a suferit un stop cardiac. RCR este o tehnică care 
asigură circulaţia sanguină a unei persoane a cărei inimă a încetat să bată.  
Abordarea pentru RCR: 

PERICOL + EXAMINARE + APEL + COMPRESII TORACICE 
 

A) Pericol – asiguraţi-vă că mediul este sigur atât pentru persoana care oferă prim ajutor, cât 
şi pentru persoana vârstnică 
B) Examinare – verificaţi dacă persoana vârstnică  

• Răspunde la stimuli – mişcaţi umărul persoanei vârstnice, strigaţi-i numele 
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• Respiră – observaţi pieptul persoanei vârstnice şi ascultaţi dacă puteţi auzi sunetele 
respiraţiei 

• Căutaţi în jur indicii referitoare la ce s-a întâmplat. 
C) Apel – Dacă persoana vârstnică nu răspunde la stimuli şi nu respiră, contactaţi doctorul de 
serviciu. Dacă acesta nu este disponibil, sunaţi la 112.  
 
D) Compresii toracice --> procedaţi la Asigurarea Căilor Aeriene, Respiraţiei şi Circulaţiei (ABC) 

C - Circulaţie/Compresii toracice  
Verificaţi dacă există puls la gât, plasând două degete pe proeminenţa dintr-una 
dintre cele două părţi din faţă ale gâtului. 
Dacă pulsul nu este perceptibil, procedaţi la compresiile toracice. 

A –  Căi respiratorii 
Dacă nu există răni vizibile în zona gâtului, trageţi capul spre spate şi ridicaţi bărbia 
persoanei afectate. 

B – Respiraţia gură la gură 
După 30 de compresii toracice urmează respiraţiile de prim ajutor. Plasaţi gura pe a 
persoanei vârstnice, astfel încât să fie etanş şi expiraţi aer într-un ritm constant în 
interiorul căilor respiratorii ale acesteia. Respiraţia gură la gură are efect dacă pieptul 
se ridică persoanei vârstnice se ridică în timpul acestei operaţiuni.  
Dacă este disponibilă, puteţi utiliza o protecţie pentru respiraţia gură la gură. 
 
Repetaţi operaţiunile până când: 

• Persoana vârstnică redevine conştientă, cu respiraţie şi puls normale 

• Soseşte un doctor sau o ambulanţă  
 
3.3.2. Defibrilator Automat Extern (DAE) 

Defibrilatorul Automat Extern (DAE) este proiectat a fi folosit de către persoanele care 
nu sunt antrenate sau cărora li s-a făcut măcar o scurtă pregătire în operaţiunile de RCR. 
Utilitatea sa se dovedeşte în cazul unui stop cardiac brusc. DAE poate fi utilizat pentru a evalua 
ritmul cardiac şi pentru a-l readuce la normal, prin aplicarea unor şocuri electrice la inimă. Luaţi 
notă de localizarea DAE în cadrul centrului de îngrijire a vârstnicilor, astfel încât să-l puteţi 
utiliza cât mai repede în cazul unei urgenţe.  

 
Cum se utilizează DAE: 
Dispozitivele de tip DAE vin de obicei cu instrucţiuni audio, care se activează automat la 

pornire. 
1. Porniţi DAE. 
2. Plasaţi un electrod în partea din dreapta a zonei superioare a pieptului, iar cea 

de-a doua în partea din stânga a zonei inferioare a pieptului.  
3. Apăsaţi butonul „Analizaţi” de pe DAE. 
4. Daca DAE vă indică faptul că trebuie să administraţi şocul electric, asiguraţi-vă 

că nimeni altcineva nu mai atinge persoana vârstnică şi apăsaţi butonul. 
 
3.3.3. Poziţia de recuperare 
Dacă persoana vârstnică nu are gâtul afectat şi poate respira normal, atunci trebuie aşezată 
într-o poziţie de recuperare. 

1. Mutaţi orice fel de obiecte care pot sta în cale. 
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2. Aşezaţi-vă în genunchi pe o parte a persoanei vârstnice. Asiguraţi-vă că este 
întinsă pe spate şi are picioarele întinse drept pe podea. 

3. Plasaţi braţul drept al persoanei vârstnice într-un unghi drept faţă de corp, astfel 
încât să fie îndoit de la cot, cu mâna orientată în sus. 

4. Luaţi mâna stânga a persoanei vârstnice cu palma voastră plasată pe a lor şi 
poziţionaţi dosul mâinii sale pe obrazul său. 

5. Introduceţi mâna sub genunchiul stâng al persoanei vârstnice, ridicaţi-l şi îndoiţi-
l astfel încât laba piciorului să fie pe podea. 

6. Păstraţi mâna stânga a persoanei vârstnice pe obrazul drept al acesteia. Trageţi 
genunchiul său către voi, astfel ca persoana vârstnică să se rotească spre partea 
voastră. Braţul său stâng ar trebui să o împiedice să se rotească prea mult.  

7. Ridicaţi-i cu grijă bărbia, astfel încât capul să i se dea uşor pe spate. Aceasta 
mişcare îi va deschide căile respiratorii ale persoanei vârstnice şi o va ajuta să 
respire.  

8. Rămâneţi cu persoana vârstnică până soseşte ajutorul specializat. 
 
3.4. Recunoaşterea simptomelor şi semnelor unor situaţii de urgenţă medicală şi tehnici 
de bază de prim ajutor pentru urgenţe medicale şi afecţiuni comune 
3.4.1. Atac cerebral 
3.4.2. Criză de epilepsie 
3.4.3. Traumă craniană 
3.4.4. Depresie şi suicid 
3.4.5. Urgenţă hipertensivă 
3.4.6. Angină 
3.4.7. Sincopă (leşin) 
3.4.8. Şoc 
3.4.9. Atac astmatic acut 
3.4.10. Sufocare 
3.4.11. Vărsături  
3.4.12. Constipaţie 
3.4.13. Deshidratare 
3.4.14. Retenţie acută de urină 
3.4.15. Febră ridicată 
3.4.16. Epuizare termică  
3.4.17. Sângerări nazale 
3.4.18. Leziuni ale ţesuturilor moi 
3.4.19. Plăgi deschise 
3.4.20. Fracturi 
3.4.21. Dislocări 
 
3.5. Metode comune de ameliorare a durerii 

• Medicamente – Analgezice simple pentru ameliorarea durerii. 

• Comprese reci - Reduc umflăturile, durerile de dinţi, reduc febra şi ameliorează temporar 
durerile de cap. Evitaţi ca persoana vârstnică să fie în contact direct cu gheaţa, pentru 
a preveni degerăturile. 

• Comprese calde - Ameliorează temporar durerile de musculare, pe cele cauzate de 
întinderi şi entorse, de sinuzită, ca şi durerile de spate. Sporesc circulaţia sanguină în 
zona respectivă, astfel încât refacerea ţesuturilor şi procesul de vindecare pot avea loc 
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mai eficient. De asemenea, pe zona afectată se poate aplica un prosop fierbinte (40 de 
grade Celsius). 

• Stretching – Pentru ameliorarea durerii se pot folsoi şi metode de stretching de bază 
(consultaţi un fizioterapeut). 

• Exerciţii de rezistenţă - Exerciţiile de rezistenţă pot spori forţa musculară, care contribuie 
la rândul ei la stabilizarea încheieturilor. Aceasta pot ajuta de asemenea în cazul 
durerilor de încheieturi (consultaţi un fizioterapeut). 

 
3.6. Prevenţie 

Multe răniri şi accidente pot fi prevenite dacă mediul în care se află persoana vârstnică 
este pregătit în mod corespunzător. În acest capitol vor fi oferite unele sfaturi referitor la 
aranjarea spaţiul în care trăieste persoane vârstnice, astfel încât să scadă riscul producerii celor 
mai comune accidente. 
A) Căderi - Căderile sunt unele dintre cele mai comune accidente care pot conduce la 
accidentarea persoanelor vârstnice 

• Menţineţi podeaua liberă de obstacole. 

• Asiguraţi-vă că iluminatul este corespunzător în zona de locuit. 

• Asiguraţi-vă că nu calcă pe scaune pliabile. 

• Menţineţi podeaua uscată. Verificaţi în mod constant podeaua pentru orice semn de 
uzură şi degradare. 

• Plasaţi saltele antiderapante pe podeaua băii. 

• Instalaţi benzi antiderapante pe fiecare treaptă a scărilor. 

• Organizaţi exerciţii regulate pentru a întări capacităţile de mers şi forţa. 

• Asiguraţi-vă că lungimea pantalonilor şi cămăşilor nu este prea mare. 

• Asiguraţi-vă că încălţămintea este antiderapantă şi este potrivită pentru mărimea 
piciorului 

• Asiguraţi-vă că mersul persoanei vârstnice este echilibrat şi lent.  

• Dacă este necesar, folosiţi cadre de mers. Asiguraţi-vă că acestea sunt folosite corect. 

• Utilizaţi lentile corectoare adecvate pentru a asigura o vedere bună. 

• Instalaţi bări de sprijin lângă toaletă şi duş. 

• Plasaţi un suport pe bazinul toaletei  

• Utilizaţi scaune de duş şi cap de duş de mână în timpul operaţiunii de spălare 
B) Sufocare 

• Înainte de masă, tăiaţi mâncarea în bucăţi mici. 

• În timpul mesei, încurajaţi persoana vârstnică să mestece temeinic înainte de a înghiţi. 

• Nu puneţi întrebări şi nu faceţi persoana vârstnică să râdă în timp ce mestecă sau înghite 
mâncarea. 

• Asiguraţi-vă că proteza dentară este fixă şi nu instabilă. 

• Acordaţi atenţie sporită oferirii de mâncare moale sau lipicioasă. 
C) Exerciţii de stretching şi rezistenţă (capitolul anterior). 
 
Bibliografie şi surse online 

• Fire Services Department. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region. 
Home Accident Prevention for Elderly 
https://www.hkfsd.gov.hk/eng/source/safety/Elderly_home_accident.html 

• Emergency Medical Unit - The University of Hong Kong https://www.jamfactory.org/hku-eldery-
first-aid 

https://www.jamfactory.org/hku-eldery-first-aid
https://www.hkfsd.gov.hk/eng/source/safety/Elderly_home_accident.html
https://www.jamfactory.org/hku-eldery-first-aid
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MODULUL 7. Confortul persoanelor vârstnice asistate 

 

Durata (în ore): 14 ore/grup, îmbinând elemente de teorie (5 ore), cu exerciții practice (9 ore) 

 

1. Obiective de învățare modul: 

• Să înțeleagă conceptul de confort al persoanei vârstnice asistate; 

• Să cunoască tipurile de confort specifice persoanelor vârstnice; 

• Să definească principalele condiții minime de confort pentru persoanele vârstnice; 

• Să - și formeze deprinderile necesare pentru asigurarea condițiilor de confort pentru persoanele vârstnice aflate în 
îngrijire; 

• Să poată să facă legătura între tipurile de confort învățate. 
2. Structura modulului: 

NR. 
CRT 

SUBIECTE/ 
SUBTEME 

CONTINUT TEMATIC 
METODE/ 

FORME DE 
ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

INSTRUMENT
E, 

MATERIALE  

DURATA 

1.  

Definirea 
conceptului de 
confort și 
importanța 
acestuia pentru 
vârstnici 

• factorii care contribuie la confortul persoanei vârsnice; 

• tipurile de confort specific persoanelor vârstnice; 

- explicația; 
- dezbaterea; 
-test pentru 
verificarea 
cunoștințelor inițiale. 

- Curriculă în format 
pdf și/sau prezentare 
Power Point, 
fişe/planșe de lucru, 
fotografii pentru 
exerciții. 
-Laptop, 
videoproiector și 
ecran proiecţie, 
tablă/ flipchart, 
markere. 
- Curriculă în format 
pdf și/sau prezentare 
Power Point, fişe/ 
planșe de lucru, 

2 ore 

2.  
Confortul psihic al 
persoanelor 
vârstnice 

• definirea conceptului de confort psihic; 

• enumerarea și explicarea factorilor care contribuie la 
confortul psihic al vârstnicilor; 

• somnul ca parte integrantă a confortului psihic; 

• asigurarea condițiilor pentru un somn sănătos;  

• evitarea agresiunilor psihice sau fizice asupra 
persoanelor vârstnice; 

- explicația; 
- exemplificarea; 
- dezbaterea; 
 

2 ore 

3.  
Confortul social al 
persoanelor 
vârstnice 

• definirea conceptului de confort social; 

• enumerarea și explicarea factorilor care contribuie la 
confortul social al vârstnicilor; 

- explicația; 
- exemplificarea; 
- dezbaterea; 

2 ore 
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NR. 
CRT 

SUBIECTE/ 
SUBTEME 

CONTINUT TEMATIC 
METODE/ 

FORME DE 
ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

INSTRUMENT
E, 

MATERIALE  

DURATA 

• asigurarea participării vârstnicilor la viața socială a 
comunității; 

• tipuri de activități pe care le pot desfășura vârstnicii, în 
funcție de vârstă și statusul funcțional; 

• asigurarea unui ambient sănătos, potrivit nevoilor 
specifice persoanelor vârstnice; 

-demonstrația 
practică 
 

fotografii pentru 
exerciții. 
- Laptop, 
videoproiector și 
ecran proiecţie, 
tablă/flipchart, 
markere. 

4.  
Securitatea 
sociologică 

• salubritatea mediului ambiant; 

• realizarea mediului de siguranță; 

• asigurarea unui mediu ambiant fără poluare fonică, 
chimică, microbiană; 

• rolul și activitățile pe care le desfășoară îngrijitorul în 
asigurarea securității sociologice. 

- explicația; 
- exemplificarea; 
- dezbaterea; 
-demonstrația 
practică 

2 ore 

5.  
Confortul fizic al 
persoanelor 
vârstnice 

• definirea conceptului de confort fizic; 

• factorii care contribuie la asigurarea confortului fizic; 

• organizarea încăperii unei persoane vârstnice pentru 
asigurarea unui confort fizic corespunzător; 

- explicația; 
- exemplificarea; 
- dezbaterea; 
-demonstrația 
practică 

2 ore 

6.  
Securitatea fizică a 
persoanelor 
vârstnice 

• prevenirea accidentelor; 

• prevenirea infecțiilor; 

• prevenirea diferitelor agresiuni determinate de agenți 
fizici, chimici, etc. 

• rolul și activitățile pe care le desfășoară îngrijitorul în 
asigurarea securității fizice. 

- explicația; 
- exemplificarea; 
- dezbaterea; 
-demonstrația 
practică 

1,5 ore 

7.  

Nivelurile de risc 
pentru confortul 
persoanelor 
vârstnice 

• enumerarea nivelurilor de risc și modul care acestea pot 
influența confortul persoanelor vârstnice; 

• rolul îngrijitorului pentru eliminarea acestor riscuri; 

• activități practice desfășurate de îngrijitor. 

- explicația; 
- exemplificarea; 
- dezbaterea; 
-demonstrația 
practică 

1,5 ore 

8.  Concluzii 

• recapitularea principalelor subiecte abordate; 

• sistematizarea și consolidarea cunoștințelor; 

• evaluarea modului de însușire a subiectelor abordate 

• recapitulare, 
sistematizare; 

• evaluare 

1 oră 

Total ore 14 ore 
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3. Sumarul conținutului informativ 
 

Confortul persoanei vârstnice 

Confortul persoanei vârstnice depinde de factori biologici (ce țin de vârstă, activități 
fizice, program), factorii sociologici ce țin de climă/de ambient, statut socio-economic, religie, 
cultură, factori psihologici (grijă, bucurie) și factori ce influențează consumul de hrană și tonusul 
general. 

Confortul persoanei vârstnice din punct de vedere psihic este determinat și de 
capacitatea de implicare a acesteia în activități sociale. Acestea, realizate frecvent vor 
determina o creștere a  nivelului de satisfacție a vieții, cu numeroase beneficii atât la nivel 
cognitiv, emoțional și fizic.  

De acești factori menționați mai sus ar putea depinde și longevitatea persoanei 
vârstnice, îmbătrânirea frumoasă cu implicare în activități utile5. 

Confortul psihic al persoanei vârstnice depinde de: 

• stilul de viață al acestuia, respectiv de: activitatea fizică, alimentația, realizarea de 
activități plăcute si implicarea în activități sociale 

• odihna și somnul  

• de complexitatea problemelor medicale (a afecțiunilor cronice) ale persoanei vârstnice 
dependente 

• de mediul în care trăiește 

• de implicarea membrilor familiei în îngrijirea persoanei vârstnice dependente 

• de buna capacitate de gestionare a emoțiilor, etc 
Confortul psihic al persoanei vârstnice depinde și de întreg tabloul activității psihice de 

dinainte de pensionare, respectiv poartă amprenta experienței de viață parcurse. Confortul 
depinde de procesul complex de reechilibrare, ce antrenează forțele compensatorii ale 
experienței si pe cele funcționale ale organismului. 

Lipsa confortului psihic se poate datora izolării, ignorării, marginalizării si a lipsei de 
comunicare cu cei din jur. Acest factor social poate influenta și starea medicală, clinică, a 
persoanei, respectiv longevitatea acesteia.  

Îngrijitorul persoanei vârstnice se asigură că s-a adaptat înțelegerii persoanei vârstnice, 
nivelului de cultură al acesteia, capacității de recepție, capacității auditive.  

Condițiile minime de confort ale unei persoane vârstnice dependente, care își petrece 
majoritatea timpului într-o încăpere, sunt legate de existența mobilierului adecvat (unui pat, a 
unei noptiere, a unui scaun și a unei mese6), de curățenia încăperii etc. Dacă se remarcă faptul 
ca amplasarea mobilierului nu corespunde și schimbările sunt posibile, atunci, înainte de 

                                                           
55 Marianne Koch, Varsta reinventata-ce trebuie sa stiti pentru a ramane tânar, DeuscherTaschenbuch Verlag 

GmbH@COKG, Munchen, Germania, pg 247 

6Barna Jolan Maria, Crucea Rosie Romana Filiala Covasna, Curs de îngrijire a persoanelor vârstnice la 

domiciliu, Covasna, 2007, pg 13 
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efectuarea acestora, se va explica în detaliu persoanelor vârstnice dependente si/sau familiei 
de ce schimbări sunt necesare7. 

Pentru a asigura o ambianță corespunzătoare, trebuie să se țină cont de următorii 
factori:  

• aerisirea camerei se va face de mai multe ori pe zi, având grijă ca persoana vârstnică 
dependenta sa fie acoperităcorespunzător, să nu fie curent;  

• camera trebuie sa fie cât mai luminoasă, având grija ca lumina să nu deranjeze totuși privitul. 
Sa existe o posibilitate de a face semiîntuneric sau întuneric, la nevoie;  

• trebuie să se mențină o temperatura constantă de 18 °C - 20 °C în cameră;  

• să se respecte condițiile de igienă. 

 În afara respectarii regulilor generale valabile în locuințe-fiind vorba de camera unei 
persoane vulnerabile-se va ține cont și de următoarele:  

• se va evita praful, folosind mai ales aspiratorul sau cârpa umedă;  

• se va evita crearea curenților de aer în timpul curățeniei;  

• se va acorda atenție păstrării unei temperaturi constante în timpul efectuării curățeniei. 

•mobilierul existent în cameră trebuie să satisfacă pe cât posibil anumite exigențe.  

Persoane vârstnice dependente (aflate în îngrijire la domiciliu sau la un centru), trebuie 
să se simtă și să fie protejate contra tuturor agresiunilor interne sau externe, pentru menținerea 
integrității sale fizice și psihice. 

Personalul de îngrijire, de la domiciliu (îngrijitori si membrii familiei), are obligația de a 
respecta și a asigura odihna fizică și psihică a vârstnicilor asistați, iar in vederea ameliorării 
stării lor de sănătate sau a vindecării anumitor afecțiuni, este necesar ca activitatea de îngrijire 
să se desfășoare pe baza unor norme fixe. 

Rolul major al celor ce îngrijesc persoana vârstnică este reprezentat de asigurarea 
securității fizice și  sociologice a  persoanelor  vârstnice dependente. 

Securitatea fizică  a persoanelor vârstnice dependente constă în: 

● prevenirea accidentelor; 

● prevenirea infecțiilor; 

● prevenirea agresiunilor determinate de: agenții fizici (mecanici, termici), chimici (arsuri 
chimice, intoxicații), agresori umani, animale şi auto-agresiuni (mutilări, suicid). 

                                                           
7Barna Jolan Maria, Crucea Rosie Romana Filiala Covasna, Curs de îngrijire a persoanelor vârstnice la 

domiciliu, Covasna, 2007, pg 14 
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Securitatea sociologică a persoanei asistate constă în existența şi întreținerea unui 
mediu sănătos8, reprezentat de factorii ilustrați grafic în figura 1. 

Persoanele în vârstă au nevoie de îngrijiri nu numai pentru asigurarea unui confort 
psihic, fizic sau sociologic, ci și în scopul diminuării unor simptome sau a vindecării unor boli 
de care suferă.9 Pentru a realiza acest lucru, trebuie asigurate condiții necesare creșterii forței 
de apărare și regenerare a organismului, precum și scoaterea lor de sub eventualele influențe 
nocive ale mediului înconjurător10. 

Condițiile specifice pentru confortul fizic al persoanelor vârstnice dependente se 
raportează și la condițiile camerei în care locuiește persoana respectivă. Există o relație directă 
între salubritatea mediului în care trăiește persoana vârstnică, igiena camerei, condițiile de 
realizare a curățeniei și îndeplinirea nevoilor persoanei vârstnice. Un bun confort fizic și psihic 
pot ajuta la îndeplinirea nevoilor precum: respirația, alimentarea, eliminarea, capacitatea de a 
se mișcași a păstra o bună postură, de a avea un somn odihnitor, de a-și menține temperatura 
corpului în limite normale, de a fi curat, a-și proteja tegumentele, de a evita pericolele, de a 
comunica eficient, etc. 

Camera persoanei vârstnice, patul persoanei vârstnice, temperatura și umiditatea din 
încăpere sunt elemente ce pot influența satisfacerea confortului fizic. Modul de realizare a 
curățeniei trebuie să respecte câteva condiții de bază (vezi fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Lucretia Titirca, Ghid de nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare, vol 1, ed Viata Medicală 

Românească, 2008, Bucuresti, pg 341 

9 Ursula Schiopu, Emil Verza, Psihologia Vârstelor, editura Didactică și Pedagogică, Bucuresti, 1997, pg 360 

10Barna Jolan Maria, Crucea Rosie Romana Filiala Covasna, Curs de îngrijire a persoanelor vârstnice la 

domiciliu, Covasna, 2007, pg 15 
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Figura 1. Componente ale confortului persoanei vârstnice 
dependente/semi dependente 
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Salubritatea mediului 
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natural 

Figura 2. Condiții pentru realizarea curățeniei, pentru 
asigurarea confortului 
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Se știe că vârstnicul are forța fizică diminuată, mobilitatea redusă, poate rămâne însă 
activ în exerciții moderate. Mișcarea influențează buna circulație a sângelui, flexibilitatea, cât și 
tonusul general al persoanei. Factorii ereditari ce țin de genă, mediu, context social sunt, de 
asemenea, determinanți în realizarea nevoii de mișcare, ce reprezintă un indicator în confortul 
persoanei vârstnice. 

Figura 3. Factorii de influență ai mișcării fizice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confortul vârstnicului depinde și de formele de manifestare ale independenței acestuia 
și derivă din postura adecvata a acestuia, puls, tensiune arterială11.  

Confortul persoanei vârstnice depinde de asemenea, de curățenie și în special  de 
prevenirea infecțiilor, persoana vârstnică fiind mult mai sensibilă decât tinerii sau adulții. Relația 
dintre confortul persoanei vârstnice și prevenirea accidentelor, prevenirea infecțiilor și 
prevenirea agresiunilor este reprezentată grafic în figura 4. Prevenirea infecțiilor se realizează 
prin măsuri de curățare şi dezinfecție, măsuri dezvoltate în capitolul Îngrijirile igienice ale 
persoanei vârstnice. În ceea ce privește accidentările la vârstnici, căderile reprezintă principalul 
tip de uregnță medicală la persoanele vârstnice: mai mult de 50% dintre persoanele de peste 
80 de ani și peste o treime din persoanele trecute de 65 de ani se confruntă anual cu un astfel 
de accident. Cu toate acestea, multe căderi pot fi prevenite. Eliminarea pericolelor/obstacolelor 
fizice, preocuparea pentru deteriorarea forței musculare, a echilibrului și a vederii, precum și o

                                                           
11 Lucreția Titirca: Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si îngrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale- vol 

I, editura Viața Medicală Românească, București, 2008, pg 111 
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revizuire medicală a tratamentuluiîn cazul medicamentelor psihotrope vor reduce riscul persoanei de a cădea12. 

Figura 4. Metode de prevenție, pentru asigurarea confortului vârstnicului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezinfecţia13 prin mijloace chimice reprezintă metoda principală de prevenire a infecţiilor, iar dezinfectantul chimic, in funcție 
de compoziție şi concentrație, poate să inhibe creşterea microorganismelor (bacteriostatic, fungistatic, virustatic) sau să aibă o 

 

 

                                                           
12The Falls Risk Assessment Toolkit, The National Institute for Health and Care Excellence (NICE), consultat de pe www.fallsrisk.co.uk 

13 Lucretia Titirca: Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale- vol I, editura Viata Medicală Românescă, 
Bucuresti, 2008, pg 289 
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acțiune letală asupra microorganismelor (bactericid, fungicid, virucid, sporicid). Spălarea 
mâinilor şi a altor parți ale tegumentelor – reprezintă cel mai important şi uneori singurul mod 
de prevenire a contaminării, a diseminării agenților microbieni14. 

Criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor antiseptice, cât și regulile generale de 
realizare a dezinfecţiei şi a dezinfectantelor se vor regăsi prezentate în capitolul Confortul 
persoanelor vârstnice asistate. Se vor prezenta reguli generale, precum: când se realizează 
(începutul și la sfârșitul programului de lucru, înainte si după aplicarea unui tratament etc), cum 
(dezinfecția igienica a mânilor prin frecare/prin spălare) și tipuri de dezinfectanți utilizați. 

Modulul se va încheia cu un studiu de caz succint, care va prezenta modul de înțelegere a 
conceptului de confort personal de către un vârstnic. Într-un centru rezidențial din regiunea 
Cataloniei, Spania (Residència Salarich-Calderer de Bagà), beneficiarii sunt lăsați la instalare 
să își aleagă modul de decorare a camerei, cât și tipul de cazare (individual sau cameră dublă). 
Astfel, vârstnicul își poate amenaja camera întocmai cu spațiul familiar al propriei case, ceea 
ce va contribui la sentimentul de autonomie, de luare a deciziilor pe cont propriu, cât și acel 
sentiment de familiaritate prin prelungirea atmosferei căminului în care a locuit anterior. Nimic 
din ilustrarea încăperii de mai jos nu vă va crea senzația unui centru medical, rece, neprimitor 
sau al unui cămin pentru vârstnici, așa cum și-l imaginează unii dintre noi. 

 

Sursa fotografiei: arhiva proiectului Erasmus +, STRACOV, 2019 

                                                           
14 Elena Calangiu, Ghid de prevenirea infectiilor nosocomiale Spitalul Clinic de Urgenta prof dr. Nicolae Oblu, 

Iasi, ed I, pg 20 
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MODULUL 8. Comunicarea cu persoanele în vârstă 

Durata (ore): 16 ore/grup, se combină elementele teoretice cu exercițiile practice  

1. Activități de animație cognitivă 

Înțelegem animația ca fiind nu doar distractivă, ci și având o componentă mult mai puternică. 
Prin urmare, considerăm că obiectivul principal al animației cognitive este unul terapeutic. Doar 
prin acțiuni recreaționale putem realiza reabilitarea, menținerea și standardizarea capacităților 
și autonomiei rezidenților. Pentru a realiza această acțiune recreațională – terapeutică, trebuie 
să urmați următoarele puncte: 

• Studiul contextului 

• Obiectivele specificate 

• Planificarea și punerea în practică a activităților 

• Monitorizarea și evaluarea tehnicilor. 
 

a) Studiul contextului 

În cadrul acestei secțiuni intenționăm să identificăm și să cunoaștem în detaiu nevoile de 
comunicare ale populației specifice ce va face obiectul animației noastre și al exercițiilor 
practice. De asemenea, vom analiza mediul (rezidențial, vecinătățile, etc.) care înconjoară 
această populație. 

Evaluare: – Activități cotidiene – Mobilitate – Funcții cognitive. – Simțuri Sentimente Motivări 
Stimulare Cercetare – Utilizator -Îngrijitor personal – Utilizator – Familie – Utilizator – Societate 
– Relații sociale. 

b) Obiective specifice: 

Stabilirea unor obiective specifice sau care fac parte din studiul biopsihosocial efectuat, pentru 
îndeplinirea scopului terapeutic. 

Tabelul nr 1. Factori care influențează activitățile de comunicare 

BIO 
 

PSIHOLOGICI 
 

SOCIALI 
 

- Orientare în spațiu și timp 
- Activitate psihomotorie 
- Întreținere fizică.  
- Stimularea simțurilor 

-Reabilitarea și întreținerea 
memoriei 
-Predarea unor lucruri noi 
și păstrarea cunoștințelor 
deja dobândite 
-Comunicarea verbală și 
comunicarea non-verbală 

-Încurajarea relației dintre 
participanți 
-Implicarea activității 
personalului în sarcinile de 
animație, favorizând astfel 
comunicarea între cele două 

Comunicarea este unul dintre elementele cheie în menținerea funcțională a persoanelor vârstnice. 

În această secțiune, vom discuta diverse aspecte de lucru privind comunicarea și îmbunătățirea 

funcțiilor cognitive ale persoanelor vârstnice. 
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-Practicarea respectului de 
sine 
-Antrenarea motivației 
potențiale 
-Stimularea creativității și a 
imaginației 
-Păstrarea atenției 

grupuri – integrarea familiilor 
în activități de agrement 
-Favorizarea relației cu 
vecinătatea (context 
apropiat) și cu societatea în 
general (context îndepărtat) 

Vă reamintim că toate aceste obiective vor fi abordate dintr-o perspectivă bio-psiho-socială 
globală/ integratoare, deși le-am clasificat separat. 

c) Planificarea și punerea în practică a activităților de comunicare 

Stabilirea unor serii de activități care să răspundă oamenilor și să se adapteze la resursele 
acestora (materiale și fizice). Menționăm următoarele idei: 

-Diverse jocuri 

-Artizanat. 

-Activitatea de psihomotricitate 

-Sala de gimnastică 

-Excursii  

-Vizite culturale 

-Conferințe, discuții/dezbateri 

-Grupuri de conversație (pentru rememorare) 

-Sală de lectură (cărți gratuite, reviste, ziare etc.) 

-Întruniri 

-Acțiuni de exprimare corporală 

-Sărbători. 

d) Urmărirea și evaluarea tehnicilor  

Ultimul punct încearcă să evalueze efectul pe care animația îl produce în viața rezidentului, din 
punct de vedere al abilității de a relaționa, de a se conecta cu mediul, de a normaliza activitățile 
cotidiene. Cu toate acestea, trebuie să avem în vedere faptul că atât familia, cât și instituția au 
contribuit la atingerea obiectivelor stabilite și, prin urmare, trebuie evaluată și participarea 
acestora. 

Cu toate acestea, scopul este acela de a asigura calitatea programului conceput. Acesta 
completează principiile adaptabilității, coerenței și diversității, rectificându-l, dacă este cazul. 

2. INTERVENȚIA ÎN OBIECTIVELE FUNCȚIILOR COGNITIVE 

Oferiți sprijin cognitiv pentru a încetini procesul de deteriorare, prin exerciții care favorizează, 
pun în practică funcțiile pe care persoana respectivă le menține și care i-au permis să realizeze 
acțiuni în viața de zi cu zi, într-un mod potrivit. 
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CARACTERISTICI FUNCȚII COGNITIVE DE BAZĂ: 

- Performanță în grup/individuală (terapie de tip 
ideografic) 
- Durată între 30 și 40 de minute 
- Periodicitate prestabilită (grup/individual) 
- Asocierea și perceperea stimulilor pentru 
persoanel - urmărirea activității și evoluției 
- Aplicarea activităților orale sau scrise 
- Aplicarea exclusivă a unor tehnici orientate 
către realitate 
- După efectuarea activității specifice. 

- Limbaj oral 
- Amintiri recente și îndepărtate 
- Scrierea cursivă și de bază 
- Percepția vizuală și auditivă 
- Atenție 
- Orientare timp-spațiu 
- Reformulare. 
 

 

ORIENTAREA ACTIVITĂȚILOR: 

Activități sub formă de exerciții folosite pentru a ghida orientarea: 
Orientarea în timp 

Referință de timp: oră, zi, săptămână, lună, an. 
  

- Calendar: zi, lună, anotimp, an – Sentimentele de ieri, sentimentele de mâine 
- Tablă: Scrieți detaliile complete ale zilelor indicate. 
- Rememorare: ore. Noțiuni de înainte, acum, după. 
Puteți desfășura activități cu obiecte consumabile, pentru a vedea cât timp trece (EX: lumânare 
- cât timp durează până arde) 
Jocuri: utilizarea cartonașelor pentru potrivirea informațiilor legate de: oră, dată. De asemenea, 
cu ajutorul unei mingi puteți efectua exerciții de repetare (înregistrarea datelor prin rotirea 
mingii) 
-Elemente: Obiectele caracteristice fiecărui moment sau fiecărei situații. 
Ex: pastă de dinți – dimineață.  
Orientare spațială: Referință locație, spațiu, context. 
- Noțiuni de bază: noțiuni cu sens opus (sus-jos, înăuntru-afară, deschis-închis, dreapta-stânga, 
aproape-departe) 
- Înlocuiri, reformulări 
- Referitor la situarea obiectelor. 
- Informații vizuale: locul în care se desfășoară sesiunea, orașul, țara, sala. 
- Jocuri: de memorie 
- Înregistrarea observațiilor: indicați unde este pasărea. 
- Exerciții pe hârtie. 
-Topografie, direcție, oraș, țară. 
Orientare personală: 
Referire la identificarea și recunoașterea atât a propriei persoane, cât și a altor persoane, de 
exemplu, numele, caracteristicile fizice, membrii familiei, etc.  
-Nominalizări 
-Subiecte de știri: citirea ziarelor, reamintirea unui eveniment important, comentariile spontane 
ale grupului. 

 

 



   
 

73 
 

 

- Căutați cuvinte care încep cu o anumită literă 
- Scrieți o serie de cuvinte legate de o temă, cum ar fi animalele. 
- Analizați un element și spuneți-ne fructele. 
- Scrieți proverbe sau expresii. 
- Potriviți haine. De exemplu, spuneți ce fel de piese de vestimentație putem purta în jurul taliei. 
- Finalizați propoziții simple. Păsările zboară pe ... 
- Găsiți pentru diverse lucruri/obiecte – utilitatea, asemănări și deosebiri 

 

Funcționează la nivel global, atunci când este pus în practică, fiind un proces care precede 
celelalte operațiuni mentale. 

- Asemănări și diferențe între forme geometrice, culoare, formă. 
- Comparați desene similare. 
- Descrieți aspectul celorlalți membri ai grupului. 
- Localizați vizual obiectele numite și prezente în cameră sau într-un desen 
- Flori, mirosuri 
- Senzații 

 

1. Asocierea 
trăsăturilor: 
Această activitate 
constă în prezentarea 
trăsăturilor unei 
persoane, și 
descoperireaacelei 

2.Povestirea: 
Se referă la o 
povestire, adevărată 
sau nu (poveste 
imaginară), pentru 
ca apoi să fie 

3.Imagini Babetag: 
O activitate care 
constă în 
prezentarea unei 
serii de pliante, în 
care sunt descrise 
diverse scenarii. 

4.Activitate de 
memorie și 
imaginație: 
Această activitate se 
va desfășura în 
domeniul 
psihomotricității. 

GNOSIA: 
Abilitatea de percepție și 
recunoaștere a capacității 
de vizualizare, auditivă, de 
atingere, gust, recunoaștere 
olfactivă. 
-Recunoașterea 
zgomotelor, imaginilor, 
senzațiilor (moale, rece). 
- Recunoașterea obiectelor, 
dacă sunt suprapuse 
- Șoapte comune: râsete, 
tren, mașină, motocicletă, 
etc. 
- Recunoașterea fețelor 
- Memorie. 

PRAXIAS: 
Abilitatea de a reactiva 
evenimentele motorii 
- Puzzle 
- Citește mișcările comune, 
cum să spui la revedere, 
cum să trimiți un sărut 
- Funcția fizică 

MEMORIE: 
Stimulare senzorială: 
fotografii, text, obiecte 
ascunse 
- Atenție voluntară: Scrieți 
texte și amintiți-vă cuvinte sau 
nume, figuri incomplete. 
- Clasificați diverse obiecte în 
funcție de criterii sau 
caracteristici, ordonați fraze. 
- Memorați locuri 
- Memorați numele de familie. 
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persoane în funcție de 
trăsăturile menționate. 
Lucrăm: 
capacitatea de 
recunoaștere a 
orientării în spațiu 
atenție/stimulare a 
simțului văzului. 
 

explicată din nou cu 
aceleași personaje 
Vom exersa: 
• gândire abstractă 
• atenție 
• orientare în spațiu 
• capacitatea de a 
recunoaște obiecte 
• memorie 

Participanții vor 
trebui să exprime 
ceea ce este 
prezentat în 
fotografiile arătate. 
Scopul îngrijitorului 
este să-l facă pe 
participant/ 
participanți să-și 
exprime furia pe 
care o văd în 
imaginea 
prezentată. 
 
 
Lucrăm: 
• gândire abstractă 
• recunoașterea 
vizuală 
• capacitatea 
temporal-spațială 
• localizarea 
obiectelor în spațiu 
• stimularea 
memoriei 

Participanții vor 
înmâna un obiect 
(balon) și înainte de a-
l da unei alte 
persoane, vor trebui 
să spună un cuvânt, 
primul care le vine în 
minte. Cu această 
activitate există mai 
multe opțiuni și puteți 
explora dimensiuni 
diferite și interesante, 
în funcție de moment. 
 

 
Lucrăm: 
• capacitatea de 
reacție 
• imaginație 
• memorie 
• interacțiunea între 
participanți 

 

3.Animație stimulatoare 

Animație stimulatoare: este o formă de animație, deoarece oferă utilizatorului abilitatea 
de a relaționa și de a se conecta cu mediul, precum și de a intensifica procesul de interacțiune 
personală cu alți oameni. Animația stimulatoare trebuie înțeleasă ca un set de activități 
desfășurate în interacțiunea cu alți participanți, cu scopul de a intensifica procesul de 
normalizare a activităților cotidiene, de a provoca dezvoltarea abilităților existente, precum și 
de a intensifica creativitatea și libertatea de decizie a persoanei vârstnice care este supusă 
intervenției noastre. 

Animația stimulatoare nu poate avea un impact real, dacă nu este înțeleasă ca o 
intervenție holistică a echipei interdisciplinare care răspunde de proiect atât individual cât și 
personalizat pentru fiecare participant. 

Animația stimulatoare trebuie să aibă în vedere cele mai importante aspecte pentru 
fiecare participant (fapte referențiale, reminiscențe, povești de viață). Doar prin evaluarea 
intereselor tuturor, a capacităților actuale de înțelesuri personale, vom putea intensifica 
procesul de animație, precum și relația dintre persoana vârstnică și mediul său. Manifestarea 
principală este respectul. Participantul este O PERSOANĂ, care are propria sa scară de valori, 
propriul său trecut, maniere și propriile sale realități, „propriile lupte”. 

Desfășurați activitățile începând cu individualizarea și personalizarea intervenției. 
Aceste lucruri sunt deja familiare din activități individuale sau din dinamica unor grupuri (ce pot 
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grupa persoane interesate în a atinge obiective similare). Cunoașterea tehnicilor utilizate în 
animația stimulatoare trebuie să ofere educatorului (animatorului gerontologic) resursele 
necesare pentru a dezvolta prevenția. 

Tehnici de stimulare senzorială și comunicare verbală și non-verbală în relația 
terapeutică. 

Tehnicile grupurilor de conversație care vor lucra asupra capacității memoriei 
îndepărtate a caracterului personal al utilizatorilor; pentru a recupera acele experiențe 
importante care determină o persoană să vorbească despre ce înseamnă pentru ea. Această 
tehnică constă în utilizarea de obiecte de sprijin și de stimulare (instrumente folosite în diferite 
ocupații), utile în viața de zi cu zi – în mod curent sau nu - care va exersa capacitățile interactive 
ale participanților.  

Tehnici de îmbunătățire a relațiilor, cu ajutorul cărora vom spori combaterea 
destructurării atitudinilor, „firească” la persoanele vârstnice afectate, care se confruntă cu o 
pierdere semnificativă.  

Tehnicile de orientare spre realitate se aplică persoanelor vârstnice cu demență senilă,  
pentru a adapta modul în care comunicăm cu ele. O referință de bază pentru bolnav este 
mediul. O altă referință va fi timpul, astfel trebuie să organizăm secvențial timpul pacientului. 

Se va acorda prioritate activităților care iau în considerare mediul ca instrument 
stimulativ. Adesea, din grabă sau pentru că utilizăm instrumente/jocuri inspirate din surse 
destinate altor grupuri, folosim stimuli care nu se află în mediul imediat al persoanelor vârstnice. 
Ar trebui să prezentăm planuri și activități bazate pe resurse care pot părea potrivite pentru 
persoanele cu care lucrăm. Folosirea mediului ca un instrument educațional și stimulativ implică 
observarea și respectarea acestuia, conștientizarea informațiilor generate de acesta și în final, 
faptul că această informație va fi cel mai folositor stimul de care are nevoie o persoană 
vârstnică. Pentru ca modul nostru de comunicare cu fiecare persoană să nu fie construit într-
un mod fals, trebuie să dezvoltăm nu numai o relație individuală, ci și una personalizată. 

Considerăm că este esențial să acordăm utilizatorilor libertatea de a lua decizii, să oferim 
oportunități creativității, să înțelegem semnificațiile care sunt, totuși, referințe vitale ale 
experienței fiecărei persoane. În acest sens, este destul de diferit să faci o figură din plastilină 
după o natură moartă, care nu spune nimic persoanei, față de a lucra pe baza unei fotografii a 
orașului în care aceasta s-a născut. 

Tabelul nr 2. Exemple de activități stimulatoare 

Obiectiv Sarcină Material 

• Recunoașterea 
tactilă, chiar și pentru 
persoanele 
nevăzătoare 

• Dobândirea abilității 
de a recunoaște 
forma, textura, altele 
* 

• Separați legumele de fructe. 
Fructele în coșul din dreapta. 
Legumele în stânga. 

• Separați legumele de fructe. Cu 
informațiile pe care le putem 
percepe. Separați-le după 
culoare. 

• Separați legumele de fructe, 
după mărime. 

Fructe si legume: 
Căpșuni, măr, pere, 
banană, cartofi, anghinare, 
castraveți, dovlecei, lămâie, 
portocală, roșii, curmale, 
cireșe, prune, cartofi dulci, 
castane, ciuperci, salată, 
piersică, altele. 
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• În aceste activități 
vom găsi și obiectivul 
memoriei. 

• Cele mari în coșul mare, cele 
mici în loturile/grupurile mici. 

• Separare în funcție de formă 

• Separare în funcție de textură 
(neted/dur). 

• Separați-le după gradul de 
duritate (mai tare-mai moale). 

• Grupați fructele în funcție de 
anotimp 

• Grupați fructele în funcție de 
greutate 

• În cadrul unei discuții de grup, 
vorbiți despre posibilitățile 
gastronomice pe care le oferă 
fiecare fruct sau legumă. 

Recunoașterea tactilă a 
locurilor în care trăiește: 
camera, sala de mese, 
hol, baie. 
Recunoașterea spațiului 
sau a mediului 
înconjurător. Lucrați pe 
ideea traseului, pentru a 
recunoaște locul. 

• Sala de mese: orientarea în sala 
de mese. 

• Recunoașteți amplasarea ușilor, 
coloanelor, meselor. 
Recunoașterea obiectelor. Cum 
rezervăm masa? Locul veselei, 
al tacâmurilor? 

• Conștientizarea faptului că se 
poate ajunge în orice parte a 
camerei; ce este pe fiecare 
parte a patului. Obiecte: 
noptieră; unde sunt ferestrele, 
dulapurile etc. 

• Baie: găsirea săpunului, a 
periuței de dinți și a pastei de 
dinți, a altor ustensile. 
Localizarea robinetelor. 
Verificați funcționalitatea 
fiecărui dispozitiv. Alte locuri: 
pereți despărțitori, coloane, 
rafturi, găsiți puncte de referință 

Masă, scaun, vesela, 
tacâmuri, pâine, etc. 
Obiecte proprii, obiecte 
referențiale, etc. 
Obiectele din cameră. 
 

Faceți gesturi simbolice, 
în lipsa obiectelor. 

Cum ați realiza gestul de: a 
aplauda, a saluta militărește, a bate 
un cui, a peria? 
Cum ați realiza gestul de a vă: 
spăla pe dinți, peria părul, etc.? 

Simularea emoțiilor prin 
gesturi și mimică 

Construcții practice Desenați figuri geometrice (cupă, 
cerc, triunghi, floare). 

Foi de hârtie, creioane 

 
Memorie 

Grupuri de conversație pe diferite 
teme:  
• Progresul în secolul XX  
• Rolul femeii în lume 

Trebuie să găsim pentru 
fiecare subiect obiectele de 
suport corespunzătoare  
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• Apariția televizorului 
• Ferma 
• Job-ul 
• Timp liber, etc. 

 

ATITUDINI TERAPEUTICE FAȚĂ DE BENEFICIARI 

- Activitate deschisă și înțelegătoare față de pacient 
- Stabiliți o relație de empatie față de persoanele vârstnice 
- Mențineți o atitudine de sprijin și motivație continuă 
- Nu dăm ordine, ci îi ghidăm 
- Trebuie să fie avem atitudine care să promoveze viața 
- Activități creative, care să nu fie impuse 
- Țineți cont de participarea voluntară 
- Lăudați și evaluați în mod obiectiv  
- Permiteți participarea pasivă, în calitate de observator 
- Evitați temerile și neîncrederea 
- Nu vă grăbiți 
- Folosiți un limbaj simplu și ușor, simplificați informațiile 
- Spuneți-le pe nume atunci când discutați cu ei 
- Spuneți-vă numele atunci când îi abordați 
- Nu mințiți și nu continuați să vorbiți, dacă ceea ce spuneți nu este corect 
- Rectificați fără a da ordine. 
- Mențineți contactul cu societatea 
- Stabiliți anumite rutine. 

 

4.Ce este terapia prin muzică? 

Este o disciplină în domeniul sănătății, care folosește muzica și activitățile muzicale 
pentru a face față nevoilor fizice, psihologice și sociale ale oamenilor de toate vârstele. Terapia 
prin muzică are rolul de a îmbunătăți bunăstarea și calitatea vieții oricărei persoane, fie ea 
sănătoasă, sau care are o anumită dizabilitate sau suferă de o anumită boală. 

Ce putem obține prin această terapie? 

• Îmbunătățirea nivelului afectivității emoționale și a comportamentului emoțional 

• Dezvoltarea comunicării și a modului de exprimare 

• Eliberarea energiei reprimate 

• Motivare 

• Consolidarea stimei de sine și a personalității 

• Socializare și educație 
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5. Studiu de caz. Gestímul 

 

Fotografie din timpul derulării activităților în centrul Santa Eulalia, aprilie 2019 

Sursa: arhivă proiect Erasmus+ 

Gestímul (program de prevenție, pentru menținerea funcțiilor cognitive). Program al 
Fundației Santa Eulalia, Cat (Spania). În cadrul acestui centru, sunt invitați vârstnici care simt 
că au mici probleme (de memorie, de atenție) și care doresc să prevină deteriorarea funcțiilor 
cognitive. Cu ajutorul specialiștilor și a voluntarilor din cele două centre existente în L’Hospitalet 
de Llobregat (din regiunea Catalonia), vârstnicii fac exerciții în grupuri, prin care își antrenează 
memoria, sub forma unor jocuri sau a unor competiții (spre exemplu, expunerea unor imagini 
într-o ordine dată și redarea lor întocmai). 

Bibliografie și surse online: 

▪ Camberg L, Woods P, Ooi WL, et al. (1999). "Evaluation of Simulated Presence: a 
personalized approach to enhance well-being in persons with Alzheimer's disease". J 
Am Geriatr Soc. 47 (4): 446–52 

▪ Cuetos, F. Evaluación y rehabilitación de las afasias. Editorial 
▪ Panamericana, Madrid, 1998. 

Despre terapia prin muzică. Beneficiile muzicii asupra minții și a corpului: 

1. Stimulează învățarea și memoria 

2. Reglează nivelul hormonilor de stres 

3. Permite evocarea experiențelor și a amintirilor 

4. Influențează în mod pozitiv ritmul cardiac, tensiunea arterială și pulsul 

5. Reglează viteza undelor cerebrale 

6. Îmbunătățește sistemul imunitar 
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▪ Ellis WA y Young AW. Neuropsicología cognitiva humana. Editorial 
▪ Masson, Barcelona, 1992. 
▪ Quico Mañós. Animació estimulativa per a gent gran discapacitada. Pleniluni. 

Barcelona, 1996 
▪ Tárraga, Boada M. y cols. Volver a empezar. Editorial Glosa, Barcelona,1999.  
▪ Vernooij-Dassen, M.; Draskovic, I.; McCleery, J.; Downs, M. (2011). Vernooij-Dassen, 

Myrra, ed. "Cognitive reframing for carers of people with dementia". The Cochrane 
Library (11).  

▪ Woods, B.; Aguirre, E.; Spector, A. E.; Orrell, M. (2012). Woods, Bob, ed. "Cognitive 
stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia". The Cochrane 
Library. 2 (2): CD005562.  
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MODULUL 9. Metode de administrare a nutriţiei  

(pregătirea mâncării, reguli de igienă a nutriţiei etc.) 

Durată (ore): 13 ore/grup, prin combinarea elementelor teoretice şi exerciţiilor practice  

 

1. Obiectivele de învăţare ale modului: 
 

▪ Să dobândească o înţegere de bază a nevoilor nutriţionale ale persoanelor vârstnice 
▪ Să dezvolte abilităţi adecvate de comunicare şi interacţionare, in situaţiile care implică persoane asistate sau alţi 

membri ai personalului 
▪ Să aprofundeze procedurile de siguranţă, posibil necesare în procesul de administrare a nutriţiei 
▪ Să fie pregătiţi să gestioneze comportamente problematice 
▪ Să cunoască tehnicile de pregătire a mâncării, de la regulile de igienă la prevenirea contaminării mâncării; 
▪ Să descopere metode de sprijinire a persoanei asistate pe durata procesului de administrare a nutriţiei; 
▪ Să conştientizeze importanţa menţinerii unui stări de sănătate optime şi a unei senzaţii de bine pentru persoanele 

asistate, cu scopul asigurării unui standard adecvat de calitate a vieţii. 
 

2. Structura modulului: 

Nr. 
crt. 

SUBIECTE
/ 

SUBTEME 

CONŢINUT 
TEMATIC 

METODE/ 
ACTIVITĂŢI 

INSTRUMENTE, 
MATERIALE 

DURATA 

1 2 3 4 5 6 

1 Asistarea in 
procesul de 
nutriţie şi hidratare 

• Principalele grupe 
de bază ale felurilor 
de mâncăre/ 
Piramida alimentară 

• Nutrienţi esenţiali 

• Diete terapeutice  

-  Explicaţia; 
-  Dezbaterea; 
-   Exerciţii de grup 

pentru recunoaşterea 
importanţei unei bune 
nutriţii pentru 
persoanele vârstnice 

-  Curriculă în 
format PDF 
şi/sau prezentare 
PowerPoint, fişe 
de lucru, 

 

2 ore 
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• Recunoaşterea 
preferinţelor/ 
nevoilor individuale 
(religie, alergii etc.) 

• Hidratare 
 

 

-  Sinteza cercetărilor 
medicale din 
domeniu; 

-   Test pentru 
explorarea 
cunoştinţelor iniţiale 
15 min. 

fotografii pentru 
exerciţii. 

-Laptop, 
videoproiector şi 
ecran de 
proiecţie, 
tablă/flipchart, 
markere. 2 Reguli pentru 

pregătirea şi 
administrarea 
nutriţiei   

• Proceduri referitoare 
la igiena în timpul 
procesării mâncării 
 

-  Prezentare; 
-  Exemplificare/ 

ilustraţii/ proiecţie 
video. 

2 ore 

3
.  

Tehnici de 
administrare a 
nutriţiei 

 

 

• Pregătirea 
persoanele vârstnice 
pentru masă  

• Atmosfera în timpul 
mesei 

• Servirea mesei: 
exemplu practic 

• Paşii parcurşi în 
administrarea 
nutriţiei 

• După masă 

-  Prezentare; 
-  Proiecţie video 
-  Dezbaterea 

 

4 ore 

4
. 

Controlul 
infecţiilor  

 

• Ce reprezintă 
procesul de realizare 
a curăţeniei; 

• Cum se răspândesc 
microorganismele / 
lanţul infecţiei 

•   Măsuri standard de 
precauţie (purtare de 
mănuşi, spălarea 
mâinilor etc.) 

-  Prezentare; 
-  Exemplificare. 

0,5 
ore 
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• Alte operaţiuni 
necesare pentru 
respectarea 
standardelor de 
igienă. 

5 Abilităţi de 
comunicare 
interpersonală  

• Elementele 
comunicării 

• Tehnici de 
comunicare cu 
persoanele care 
prezintă deficienţe 
cognitive 

• Cum să ascultăm! 

-  Prezentare; 
-  Video 
-  Dezbatere 
-  Jocuri de rol 

1 ore 

6 Reacţii 
adecvate faţă 
de 
comportament
ul rezidenţilor   

• Cunoaşterea 
personei asistate 

• Gestionarea 
comportamentului 
persoanei asistate 

-  Prezentare; 
-  Dezbatere 

1 ore 

7 Proceduri de 
siguranţă şi de 
urgenţă, inclusiv 
manevra 
Heimlich 

• Siguranţă mediului 
persoanei asistate/ 
Prevenirea 
accidentelor 
(potenţiale pericole 
şi situaţii de urgenţă 
care presupun 
acţiuni imediate) 

• Executarea 
manevrei Heimlich 

-  Exerciţii de tip 
brainstorming (pentru 
identificarea cauzelor); 

-  Sesiune de întrebări şi 
răspunsuri. 

1,5 
ore 

8 Concluzii • Recapitulare, 
concluzii, evaluare 
modul. 

- Sinteză, recapitulare; 
- Feedback; 
-   Formularea 

concluziilor. 

1 ore 

Total 13 ore 
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3. Sumarul conţinutului informativ 

 

3.1 Asistarea persoanele vârstnice cu nutriţia şi hidratarea  

 Acest curs este conceput pentru a-i ajuta pe asistenţii responsabili cu nutriţia 
persoanelor vârstnice în a dobândi o înţelegere a nevoilor nutriţionale ale unor astfel 
de persoane. Se acordă o atenţie deosebită activităţilor de comunicare şi interacţiune 
care implică atât pe persoanele vârstnice, cât şi pe îngrijitorii acestora. 

 În acest modul se vor prezenta următoarele teme:  

- Promovarea unor bune nutriţii şi hidratări  

- Principalele grupe de bază ale felurilor de mâncăre/ Principalii nutrienţi din piramida 
alimentaţiei,  

- Diete terapeutice 

- Recunoaşterea preferinţelor/nevoilor individuale (aspecte culturale sau religioase, 
diete vegetariene sau alergii) 

- Factori care afectează păstrarea parametrilor nutriţionali,  

- Hidratarea. 

 Prima piramidă alimentară a fost publicată în Suedia in 1974. De atunci, a suferit 
numeroase actualizări, inclusiv stabilirea unor nevoi nutriţionale pentru anumite grupe 
de vârstă. De exemplu, Russell şi colab. (1999) au adus în atenţia comunităţii ştiinţifice 
Ghidul piramidei alimentare, modificat pentru persoane de peste şaptezeci de ani. 
Potrivit autorilor (Russell şi colab., 1999), piramida alimentară modificată pentru 
persoanele în vârstă are o bază mai îngustă (reflectând o scădere a nevoilor 
energetice), dar accentuează nevoia de alimente bogate în nutrienţi, fibre şi apă (vezi 
Figura 1). Mai mult de atât, suplimente conţinând nutrienţi specifici ar putea fi benefice 
pentru multe persoane în vârstă. După aproape zece ani, acest model a fost completat 
cu mai multe nuanţe. Lichtenstein şi colab. (2008) a propus o nouă piramidă: 
principalele componente ale Piramidei Mele Modificate pentru Persoane Vârstnice care 
sunt diferite de cele ale Piramidei mele (1999) sunt o prezentare extinsă pe cuprinsul 
piramidei a imaginilor alimentare care subliniază alegerilor potrivite din fiecare 
categorie, o bază care înfăţişează un rând de pahare de apă şi de activităţi fizice, 
accentuând astfel importanţa sporită atât a consumului de fluide, cât şi a activităţii fizice 

Piramida alimentaţiei sau piramida dietei este o diagramă triunghiulară reprezentând frecvenţa optimă 

a consumului zilnic din diversele grupe alimentare de bază. [1] Prima piramidă a fost publicată în 

Suedia în 1974. În 1992, piramida introdusă de Departamentul de Agricultură al Statelor Unite (USDA) 

a fost numită „Ghidul piramidei alimentare” sau „Piramida alimentaţiei corecte”. A fost actualizată în 

2005 sub numele de „Piramida mea”, pentru ca mai apoi să fie înlocuită cu „Farfuria mea” în 2011. 

Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Food_pyramid_(nutrition)#cite_note-10  

https://en.wikipedia.org/wiki/Food_pyramid_(nutrition)#cite_note-10
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regulate pentru persoanele vârstnice, şi un steag la vârf pentru a sugera că anumiţi 
adulţi în vârstă, ca urmare a unor schimbări biologice, ar putea avea nevoie de 
suplimente vitaminice de tip B-12 şi D sau calciu. 

Figura 1. Piramida ghidului alimentar modificată pentru persoanele de peste şaptezeci de ani. 

 

Sursa: Jurnalul de Nutriţie, Volumul 129, Nr. 3, 01 Martie 1999, pp. 751–753, 
https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751 

 

3.2 Curăţarea suprafeţelor, instrumentelor şi obiectelor implicate în pregătirea şi 
administrarea nutriţiei   

- Cum să reducem riscul răspândirii infecţiilor 

- Cum să formăm un mediu sigur  

- Curăţarea suprafeţelor, instrumentelor şi obiectelor implicate în pregătirea şi 
administrarea nutriţiei 

- Informaţii despre procedurile de igienă în procesarea alimentelor şi administrarea 
nutriţiei. 

 Persoanele în vârstă au nevoie de asemenea de o combinaţiei echilibrată de 
nutrienţi în dietele lor, pentru a li se asigura sănătatea fizică şi mentală. Persoanele 
vârstnice întâmpină dificultăţi în procesarea unor alimente şi există de asemenea 
medicamente care trebuie luate în considerare pentru potenţialele interferenţe cu cele 

https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751
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care li se administrează vârstnicilor. O atenţie sporită şi activă trebuie acordată 
procesului de pregătire a nutriţiei. Exemple de tehnici de pregătire: 

- Utilizarea plantelor aromatice proaspete în locul sării 
- Includerea unor alimente moi şi umede 
- Înlocuirea grăsimilor nesănătoase cu unele sănătoase 
- Includerea unor alimente dulci în mod natural în locul zahărului 
- Suplimentarea meselor cu băuturi din fructe pasate (smoothies) şi cu gustări 

sănătoase 
- Pregătirea unor feluri de mâncare colorate şi atractive 
- Preferinţa pentru fructe şi legume în locul cărnii şi al lactatelor 

 

3.3 Tehnici de administrare a nutriţiei 

• Verificaţi dacă persoana vârstnică este pregătită pentru masă: 
- Spălarea pe mâini a persoanei asistate 
- Persoana vârstnică merge la toaletă înainte de a merge în sala de mese 
- Confortul mediului înconjurător (în special temperatura) 
- Prezenţa şerveţelelor şi a protecţiilor pentru haine 
- Ergonomia mesei: poziţionarea scaunului la masă, înălţimea mesei etc. 
 

• Verificaţi atmosfera de la masă (ce face plăcut sau neplăcut mediul în care se ia 
masa).  

• Servirea mesei/ Distribuţia meselor şi exemple practice: Distribuţia eficientă şi la 
timp a alimentelor, acurateţea serviciului, acordarea unei atenţii speciale 
independenţei vârstnicilor şi oferirea de asistenţă. 
 
 
Exemple de asistenţă oferită: deschiderea pachetelor sau a cutiilor, tăierea 

alimentelor în bucăţi mici, curăţarea fructelor, utilizarea unor tacâmuri şi ustensile 
adecvate (de plastic, nu grele, nu tăioase), modul de oferire a alimentelor (poziţia ideală 
a persoanei care oferă asistenţă, momentul potrivit, alternarea alimentelor solide şi 
lichide, facilitarea independenţei vârstnicilor, verificarea temperaturii alimentelor, 
asigurarea faptului că vârstnicii nu au alte alimente în gură înainte de a le oferi o altă 
porţie etc.). 
 

Paşii administrării nutriţiei: 
1. Spălarea mâinilor 
2. Verificaţi dacă persoana vârstnică are o poziţie adecvată pentru hrănire. Dacă 
aceasta nu este corespunzătoare, solicitaţi asistenţa personalului specializat   
3. Verificaţi dacă spaţiul destinat nutriţiei este curat şi igienic 
4. verificaţi dacă alimentele din cadrul mesei corespund necesităţilor din cadrul dietei 
persoanei vârstnice  
5. Oferiţi persoanei vârstnice un şerveţel/ protecţie pentru haine  
6. Descrieţi alimentele din cadrul mesei persoanelor vârstnice cu deficienţe de vedere  
7. Stabiliţi dacă alimentele sunt la o temperatură sigură 
8. Administraţi nutriţia persoanei vârstnice în porţii mici  
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9. Oferiţi alimentele în condiţii de siguranţă, într-o ordine logică, alternând între cele 
solide şi cele lichide 
10. Oferiţi hrana persoanelor vârstnice cu o atitudine calmă 
11. Interacţionaţi cu persoana asistată într-un mod plăcut şi adecvat 
12. La finalul mesei, îndepărtaţi şerveţelul/ protecţia pentru haine  
13. Spălaţi mâinile/aplicaţi gel sanitar 
 

După masă: 

• Comunicaţi cu restul personalului când persoana asistată a terminat masa 

• Luaţi măsuri ca persoana vârstnică să primească asistenţă pentru deplasare sau 
chiar transport, dacă este necesar 

 
3.4 Controlul infecţiilor 

Este important pentru sănătatea şi siguranţa persoanelor asistate să înţeleagă 
principiile de bază ale controlului infecţiilor. 

 
În acest modul accentul se va pune pe: 

- răspândirea microorganismelor: cauzele infecţiilor, metode de transmitere a acestora 

- practici generale de evitarea a răspândirii germenilor  

- măsuri standard de precauţie, cum ar fi utilizarea mânuşilor, tehnici adecvate de 
spălare a mâinilor, utilizarea gelului sanitar etc. 

- alte operaţiuni necesare respectării normelor de igienă. 

 

3.5. Abilităţi de comunicare interpersonală  

 Această secţiune se va concentra pe elementele de comunicare interpersonală: 
cum să fii un bun comunicator, să acorzi atenţie limbajului corpului, comunicării non-
verbale şi para-verbale, comunicarea cu rezidenţii care prezintă dificultăţi de vorbire, 
comunicarea cu rezidenţii care prezintă pierderi de memorie, comunicarea cu rezidenţii 
care au deficienţe de vedere, comunicarea cu rezidenţii care au deficienţe de auz, cum 
să fii un bun ascultător, conştientizarea barierelor care împiedică o comunicare 
eficientă. 

3.6. Reacţii adecvate la comportamentul persoanei asistate  

 Fiecare persoana vârstnică este unică şi prezintă nevoi diferite. Este important 
să reţineţi toate informaţiile utile referitoare la fiecare dintre persoanele asistate. Este 
important să ştiţi cum să gestionaţi comportamentul fiecărei persoane. 

 Posibile comportamente problematice in timpul mesei din partea unei persoane 
vârstnice: refuză să mănânce, refuză sî deschidă gura, ţine alimente în gură, pleacă de 
la masă, solicită alimente care nu sunt permise, scuipă mâncarea pe jos, aruncă 
alimente sau alte obiecte pe jos, adoarme. 
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3.7 Proceduri de siguranţă şi de urgenţă, inclusiv manevra Heimlich 

 Identificarea şi raportarea promptă a unor situaţii potenţial periculoase pentru 
persoanele vârstnice; conştentizarea urgenţelor care necesită acţiune imediată. 

Executarea manevrei Heimlich 

 Acest modul îi va ajuta pe îngrijitori să identifice reacţia adecvată la o situaţie 
potenţial periculoasă. Participanţii vor dobândi abilitatea de a identifica semnele şi 
simptomele sufocării şi să verbalizeze importanţa solicitării de asistenţă cât mai 
devreme. 

 

3.8 Concluzii 

În cadrul oricărei discuţii referitoare la persoanele vârstnice aspectele referitoare la 
nutriţie sunt foarte importante. Este şi un element fundamental pentru multe boli cronice 
degenerative. O nutriţie insuficientă sau inadecvată poate contribui la apariţia a 
numeroase afecţiuni, inclusiv ulcerele de presiune; o nutriţie deficientă poate conduce 
la consecinţe nefaste în materie de costuri legate de patologii, pierderea automomiei 
sau pierderea relaţiilor sociale. 
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Ph.D şi Claire S. Cole, MA, RN, C 

2. Assisting With Nutrition and Hydration in Long-Term Care de Hartman Publishing 
Inc.  

3. Feeding Assistant Curriculum Specifications and Program Requirements, 
Departamentul de Sănătate publică şi mediu din Colorado, 2005 

4. Guigoz Y: “Recommended dietary allowances for the free living elderly” Facts and 
research in gerontology, ediţie Sprinter , New York (1994) 

5. Nicoletti, De Maria, Rosatti, Cabodi: La cura dell'alimentazione "naturale" 
dell'anziano: una tattica vincente, Nursing Oggi Geriatria nr. 3, 2002 

6. Alice H. Lichtenstein  Helen Rasmussen  Winifred W. Yu  Susanna R. Epstein 
Robert M. Russell, Modified MyPyramid for Older Adults, The Journal of Nutrition, 
Volumul 138, Nr. 1, 1 ianuarie 2008, pp. 5–11, https://doi.org/10.1093/jn/138.1.5 

7. Robert M. Russell Helen Rasmussen  Alice H. Lichtenstein, Modified Food Guide 
Pyramid for People over Seventy Years of Age, The Journal of Nutrition, Volumul 129, 
Nr. 3, 1 martie 1999, pp. 751–753, https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751 

 

 

 

https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751
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MODULUL 10. Mobilizarea și  transportul  persoanelor  vârstnice, inclusiv a 
celor  dependente 

 

Durata (în ore): 14 ore/grup, îmbinând elemente de teorie (4 ore), cu exerciții practice 
(10 ore)  

 

1. Obiective de învăţare modul: 

• Să înțeleagă conceptele de transport și mobilitate; 

• Să cunoască principalele modalități de satisfacere a nevoii de mișcare a 
persoanelor vârstnice dependente/semidependente; 

• Să cunoască principalele poziții de mobilizare a persoanelor vârstnice dependente; 

• Să-și formeze deprinderile de bază pentru punerea în aplicare a tehnicilor de 
mobilizare; 

• Să cunoască situațiile în care trebuie realizat transportul persoanelor vârstnice 
asistate, precum și materialele necesare efectuării transportului; 

• Să cunoască principalele modalitați de transport ale persoanelor vârstnice 
dependente și tehnicile specifice; 

• Să-și formeze deprinderi concrete de a efectua transportul persoanelor vârstnice 
dependente, în diferite situații; 
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2. Structura modulului: 

NR. 
CRT 

SUBIECTE/SUBTEME CONTINUT TEMATIC 
METODE/ 

FORME DE 
ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

INSTRUMENTE, 
MATERIALE DE 

ÎNVĂŢARE 

DURATA 

1.  

Satisfacerea nevoii de 
mișcare a persoanei 
vârstnice dependente  

• nevoia de mișcare în nursing; 

• depedența persoanei vârstnice în 
satisfacerea nevoii de mișcare;   

• modalități de intervenție a 
îngrijitorului la domiciliu pentru 
asigurarea nevoii de mișcare; 

- explicația; 

- dezbaterea; 

-test pentru verificarea 
cunoștințelor inițiale. 

- Curriculă în format pdf 
și/sau prezentare Power 
Point, fişe/planșe de 
lucru, fotografii pentru 
exerciții. 

- Laptop, videoproiector 
și ecran proiecţie, 
tablă/flipchart, markere. 

2 ORE 

2.  

Definirea noțiunii de 
transport al persoanei 
vârstnice dependente 

• ce presupune transportul 
persoanei vârstnice; 

• măsuri generale de siguranță pe 
timpul efectuării transportului 
persoanei vârstnice 

- explicația; 

- exemplificarea; 

- dezbaterea; 

2 ORE 

3.  

Modalități de 
mobilizare a 
vârstnicului funcție de 
afecțiunile acestuia și 
gradul de dependență 

• descrierea principalelor tipuri de 
afecțiuni ce presupun mobilizarea 
de către îngrijitor; 

• principalele poziții de mobilizare a 
persoanei vârstnice dependente; 

• tehnici de mobilizare a persoanei 
vârstnice dependente și modul de 
punere în aplicare a acestor 
tehnici de către îngrijitor; 

• măsuri generale de siguranță pe 
timpul realizarii mobilizării 
persoanei vârstnice  

- explicația; 

- exemplificarea; 

- dezbaterea; 

- demonstrația 

2 ORE 

4.  
Transportul persoanei 
vârstnice dependente 

• categorii de persoane 
vârstnice care necesită 
transport; 

• modalitați de transport al 
persoanelor vârstnice 
asistate; 

- explicația; 

- exemplificarea; 

- dezbaterea; 

- demonstrația; 

- Curriculă în 
format pdf și/sau 
prezentare 
PowerPoint, 
fişe/planșe de 

7 ORE 
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NR. 
CRT 

SUBIECTE/SUBTEME CONTINUT TEMATIC 
METODE/ 

FORME DE 
ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

INSTRUMENTE, 
MATERIALE DE 

ÎNVĂŢARE 

DURATA 

1.Transportul persoanei vârstnice 
dependente cu brancarda (categorii 
de vârstnici care necesită transportul 
cu brancarda și condițiile în care se 
desfășoară acest tip de transport;   

• măsuri de securitate 
aplicabile îngrijitorului, 
precum și persoanei 
vârstnice pe timpul 
executării transportului cu 
brancarda. 

•  activitățile specifice 
îngrijitorului pentru 
asigurarea transportului; 
tehnici de transport. 

8. Transportul persoanei 
vârstnice dependente cu scaunul cu 
rotile sau căruciorul 

• categorii de vârstnici care 
necesită transportul cu 
scaunul cu rotile sau 
căruciorul și condițiile în care 
se desfășoară acest tip de 
transport;   

• măsuri de securitate 
aplicabile îngrijitorului precum 
și persoanei vârstnice pe 
timpul executării transportului 
cu scaunul cu rotile sau 
căruciorul; 

• activitățile specifice 
îngrijitorului pentru asigurarea 

- ilustrare prin 
fotografii. 

 

 

 

 

 

lucru, fotografii 
pentru exerciții. 

-Laptop, videoproiector și 
ecran proiecţie, 
tablă/flipchart, markere. 
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NR. 
CRT 

SUBIECTE/SUBTEME CONTINUT TEMATIC 
METODE/ 

FORME DE 
ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

INSTRUMENTE, 
MATERIALE DE 

ÎNVĂŢARE 

DURATA 

transportului; tehnici de 
transport; 

9. Transportul persoanei 
vârstnice dependente cu patul 
prevăzut cu roti: 

• categorii de vârstnici 
dependenti care necesită 
transportul cu patul prevăzut 
cu roți și condițiile în care se 
desfășoară acest tip de 
transport;   

• măsuri de securitate 
aplicabile îngrijitorului precum 
și persoanei vârstnice pe 
timpul executării transportului 
cu patul prevăzut cu roți; 

• activitățile specifice 
îngrijitorului pentru asigurarea 
transportului; tehnici de 
transport 

5.  Concluzii 

• recapitularea principalelor 
subiecte predate pe baza 
dezbaterilor cu cursanții; 

• test (practice și teoretic) de 
evaluare a cunoștințelor.   

• sinteză 
(recapitulare); 

• dezbatere; 

• evaluare. 

 1 ORĂ 

TOTAL 14 ORE 
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CONȚINUT INFORMAȚIONAL- MOBILIZAREA ȘI TRANSPORTUL PERSOANEI 
VÂRSTNICE DEPENDENTE 

 A te mișca și a avea o bună  postură  reprezintă necesități ale ființei vii de a fi în mișcare, 
de a-și mobiliza toate părțile corpului prin mișcări coordonate, de a păstra diferitele părți ale 
corpului într-o  poziție care să permită eficacitatea funcțiilor organismului15 (Nevoile din 
perspectiva Virginiei Henderson).   

Pentru ca persoana vârstnică dependentă  să aibă o  bună postură, o bună mișcare a 
corpului, trebuie să existe o corelație între integritatea aparatului  locomotor, a sistemului  
nervos și a aparatului vestibular.  

Factorii care influențează satisfacerea nevoii de mișcare sunt atât factorii biologici, cât 
și psihologici și sociologici.  

Persoana vârstnică dependentă  are nevoie să fie susținută din toate punctele de vedere 
în satisfacerea nevoii de mișcare, astfel plimbarea în aer liber este unul dintre exercițiile cele 
mai ușoare și binevenite recomandate de specialiști. Este indicat ca  vârstnicul să aibă un 
program de exerciții moderate, adaptat capacităților sale fizice, să cunoască și să folosească 
tehnici de destindere și relaxare, evitarea tabagismului, a meselor copioase, cât și a surplusului 
de greutate.  

Dependența în satisfacerea nevoii de mișcare16 sunt date de: imobilitatea persoanei 
vârstnice dependente, hiperactivitatea, necoordonarea mișcărilor, postura inadecvată, 
circulația inadecvată, refuzul de a face activități, edeme ale membrelor. 

Mobilizarea în cazul persoanelor vârstnice dependente înseamnă prevenție pentru 
posibilele complicații ce pot apărea din cauza imobilizării și în mod cert, recâștigarea 
independenței. Spre exemplu, imobilizarea îndelungată la pat a persoanelor vârstnice 
dependente (vârstnici ce au suferit diferite afecţiuni, boli ce duc la apariţia unor complicaţii care 
să impiedice dezvoltarea procesului de vindecare) poate duce la formarea escarelor. Astfel, 
este foarte important ca persoanele asistate cu aceste afecţiuni, să fie mobilizate precoce, 
imediat ce starea lor permite acest lucru.  

Sursele de dificultate ce determină imobilizarea unei persoane vârstnice17 sunt : 

                                                           

15 Nevoile fiintei umane din perspectiva Virginiei Henderson. Aceasta a fost considerata, pe buna dreptate, ca fiind 
initatoarea nursingului. Virginia Henderson a fost în primul rând un cercetator substantial, cu viziune clară în 
domeniu, fiind considerată drept cea mai importantă figură a nursingului secolului XX. Intreaga ei activitate a 
culminat cu publicarea mai multor editii actualizate ale volumului ‘’Basic Principles of Nursing in 1960 si 1969’’, si 
volumul ‘’The Nature of Nursing in 1966 si 1991’’. Virginia Henderson a definit nursingul ca “un ajutor dat individului 
pentru a-si castiga independenta legata de efectuarea activitatilor zilnice, care contribuie la sanatatea și 
recuperarea lui”. Ea a impartit activitatile de nursing in 14 componente bazate pe nevoile umane cu accent pe 
primele zele (1-10) de natură fiziologică. 

16 Lucretia Titirca, Ghid de Nursing cu Tehnici de Evaluare si Ingrijiri Corespunzatoare Nevoilor Fundamentale, 

editura Viata Medicala Romaneasca,, vol 1, 2008, pg 185; 

17 Lucretia Titirca, Ghid de Nursing cu Tehnici de Evaluare si Ingrijiri Corespunzatoare Nevoilor Fundamentale, 

editura “ Viata Medicala Romaneasca,, vol 1, 2008, pg 188; 
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1.surse de ordin fizic (alterarea centrilor nervoși, spre exemplu : accident vascular 
ischemic), alterarea integrității aparatului locomotor (exemple:  fracturi, entorse, luxații), piedici 
ale mișcării (exemple : pansamente, aparat gipsat, extensie continuă, dezechilibre biologice 
din cauza durerii); 

2.surse de ordin psihologic (exemple: tulburări de gândire, anxietate, pierderea unei 
persoane dragi, separarea de o persoană dragă, sentimentul inutilității) 

3.surse de ordin sociologic (exemple: schimbarea domiciliului, izolarea socială, 
pensionarea, lipsa activității, lipsa cunoașterii atât a mediul înconjurător, cât și lipsa cunoașterii 
de sine). 

Conduita mobilizării depinde atât de starea generală a persoanei vârstnice 
dependente18, de natura și complexitatea problemelor medicale pe care le are, de  motivaţia,  
tipul de reactivitate, atitudinea persoanei vârstnice dependente, de data aleasă  pentru 
instituirea mobilizării (cu mențiunea că terapia mobilizării este efectuată numai la indicţia 
medicului). Astfel, gradul de intensitate al terapiei mobilizării va crește cu exerciţii pasive şi 
treptat, în funcţie de evoluţia stării, exerciţii autopasive şi active. Se recomandă să se  evite 
oboseala fizică şi psihică a vârstnicului dependent, între exerciţii să se realizeze pauze de 
relaxare,  durata unei şedinţe de mobilizare  să dureze între  10 și 30 de minute, iar în situația 
în care segmentul mobilizat este dureros, se recomandă  efectuarea unui masaj ușor.  

Executarea mobilizării în bune condiţii a persoanei vârstnice dependente  este în 
competenţa unui specialist în kinetoterapie. Kinetoterapeutul poate recomanda atât acestuia, 
cât și personalului de îngrijire al vârstnicului, cât și membrilor familiei implicați în procesul de 
îngrijire al vârstnicului dependent, tipurile de exerciții ce pot fi realizate și modul efectuării 
exercițiilor.  

Transportul face parte integrantă din îngrijirea persoanei vârstnice dependente, dar nu 
este o condiţie obligatorie, ci depinde de afecțiunea și complexitatea problemelor medicale pe 
care acesta le are și de natura acestor probleme medicale. 

Întrebarea ce apare, este: În ce situații este necesar transportul persoanelor vârstnice 
dependente?  Astfel, situațiile care impun transportarea persoanelor vârstnice, sunt:  

a. În evacuarea persoanelor ce sunt victime ale unor situații de accidente; 
b. Când persoana vârstnică dependentă nu se poate deplasa și trebuie dusă de la un spital la 

altul, de la spital/centru la domiciliu, de la domiciliu la spital, de la o secție la alta, când este 
total dependentă de fotoliul rulant pentreu deplasarea în interiorul locuinței unde este îngrijit. 

Vor fi obligatoriu transportaţi următoarele categorii de vârstnici:  
- vârstnicii inconştienţi, obnubilaţi sau somnolenţi; 
- vârstnicii cu insuficienţă cardio-pulmonară gravă, la care mişcarea este contraindicată; 
- vârstnicii cu febră, în stare de epuizare; 
- vârstnicii cu tulburări motorii şi de echilibru; 
-  vârstnicii care prezintă hemoragii şi/sau vărsături; 
- unele categorii de vârstnici cu tulburări psihice, etc.19 
                                                           
18  Gabriela-Maria Man, Psihologia varstei a treia și a patra , Editura Trei, 2017, pg 334 

19 Lucretia Titirca, Ghid de Nursing cu Tehnici de Evaluare si Ingrijiri Corespunzatoare Nevoilor Fundamentale, editura  Viata 

Medicala Romaneasca, vol 1, 2008, pg 221; 
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Astfel, în funcție de tipul, natura și gravitatea afecţiunii dar și de scopul său, transportul 
persoanelor vârstnice dependente se poate realiza conform figurii 1:  

Independent de scopul sau mijlocul pentru care se efectuează transportul, trebuie să se 
ţină seama de câteva condiţii: 
- persoanelor vârstnice dependente aflate în stare de conştienţă, li se va explica necesitatea 
transportului în vederea deplasării, scopul pentru care este necesară deplasarea, insistând 
asupra importanţei procedurii în vederea ajutării şi deci a însănătoşirii acestora; 
- ridicarea vârstnicului dependent la marginea patului, ridicarea şi aşezarea lui pe cărucior sau 
ridicarea şi aşezarea pe un brancard, se va face cu mare precauţie, ferindu-l pe acesta de 
dureri, traumatisme sau oboseală. În vederea acestui scop trebuie asigurat numărul necesar 
de persoane ce pot participa la transportul în siguranță a persoanei vârstnice dependente. 

Figura numărul 1- Mijloacele de transport ale P.V.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, în timpul transportului persoanei vârstnice dependente se are în vedere ca  poziţia 
acestuia să fie cea mai comodă, cu menajarea părţilor dureroase20, iar acolo unde avem de-a 
face cu plăgi, acestea să fie pansate şi bine fixate. Dacă vârstnicul prezintă un traumatism, în 
funcţie de locul şi gravitatea acestuia se va alege poziţia adecvată21 , tehnicile de transport 
regăsindu-se detaliat în cadrul cursului. 

                                                           
20  Lucretia Titirca, Ghid de Nursing cu Tehnici de Evaluare si Ingrijiri Corespunzatoare Nevoilor Fundamentale, 

editura “ Viata Medicala Romaneasca,, vol 1, 2008, pg 222; 

21 Nicolae Gheorghe, Timofte Mircea, Iordache Liliana, Gherghina Viorel, Ghid de Nursing, Ordinul asistentilor 

medicali si moastelor din Romania, 2006, Bucuresti, OAMGMAMR – filiala municipiului Bucureşti, pg 33 
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Pe tot parcursul transportului indiferent de scopul sau mijlocul de transport, persoanele 
vârstnice dependente vor fi permanent însoţite până la revenirea în pat, iar mersul celor care 
conduc brancardul, căruciorul sau patul cu rotile trebuie să fie liniştit pentru a nu produce 
bruscări, legănări şi implicit nesiguranţa trasportului22. Transportul persoanele  vârstnice 
dependente  pentru diverse investigaţii23 trebuie să fie realizat în timp optim, deoarece 
transportul efectuat cu întârziere sau în condiţii neadecvate poate determina agravarea bolii 
sau chiar decesul vârstnicului. 

Exemple de bune practici:  

Mai jos redăm o modalitate de mobilizare automatizată la un centru rezidențial din Bagà 
(Residència Salarich-Calderer de Bagà, Spania). Mobilizarea unui vârstnic (pentru a putea 
participa la diverse activități sau pentru a fi spălat) se face cu precădere cu dispozitive 
automatizate, dar care au fost botezate de către angajații centrului cu nume familiare (La 
princessa), pentru a nu speria sau pentru a nu crea disconfort celui mobilizat. Vă redăm mai 
jos simularea mobilizării unei persoane, fără a depune efort fizic (exercițiu realizat în cadrul 
vizitei la acest centru rezidențial, de către echipa de traineri internaționali, din cadrul 
evenimentului C2, 1-5 aprilie 2019, Barcelona). 

Foto 1: Mobilizare automatizată la centrul rezidențial pentru vârstnici din Bagà 

 

Sursa: arhiva proiectului STRACOV, Erasmus + 

                                                           
22 Nicolae Gheorghe, Timofte Mircea, Iordache Liliana, Gherghina Viorel, Ghid de Nursing, Ordinul asistentilor 

medicali si moastelor din Romania, 2006, Bucuresti, OAMGMAMR – filiala municipiului Bucureşti, pg 35 

23   Lucreția Titirca, Ghid de Nursing cu Tehnici de Evaluare si Ingrijiri Corespunzatoare Nevoilor Fundamentale, 

editura “ Viata Medicala Romaneasca,, vol 1, 2008, pg 221; 
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MODULUL 11. Complianța și administrarea prescripțiilor medicale 

 

Durata (ore): 8 ore/grup, combinând elementele teoretice cu exercițiile practice. 

 

1. Obiective de învăţare modul: 
 

▪ Să înțeleagă conceptul de complianță; 
▪ Să descopere cauzele non-complianței; 
▪ Să decopere măsurile care trebuiesc luate pentru îmbunătățirea complianței la medicație; 
▪ Să înțeleagă importanța managementului medicației persoanei vârstnice; 
▪ Să conștientizeze importanța regulilor de administrare a prescripțiilor medicale; 
▪ Să cunoască tehnicile de administrare a medicamentelor. 
 

2. Structura modulului: 

Nr 

crt. 

SUBIECTE/ 

SUBTEME 
CONŢINUT TEMATIC 

METODE/ FORME DE 

ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 

INSTRUIRE, 

INSTRUMENTE, 

MATERIALE DE 

ÎNVĂŢARE 

TIMP 

1 2 3 4 5 6 

1 Definiția conceptului 
de complianță și 
cauzele non-
complianței 

• Definiția complianței 

• Specificul terapiei 
medicamentoase la 
vârstnici 

• Cauzele non-complianței 
 

- Explicaţia; 
- Dezbaterea; 
- Exercițiu de grup pentru 

găsirea cauzelor non-
complianței; 

- Sinteza unor articole de 
specialitate ; 

 

- Curriculă în format pdf 
și/sau prezentare 
PowerPoint, fişe/planșe 
de lucru, fotografii 
pentru exerciții. 

 

1 
oră 
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 -Laptop, videoproiector 
și  ecran proiecţie, 
tablă/flipchart, markere. 2 Activitățile pentru 

asigurarea 
complianței 
medicamentoase 

• Importanța asigurării 
complianței; 

• Activitățile de asigurare a 
complianței 
medicamentoase. 

- Dezbatere; 
- Exemplificări. 

1 
oră 

3 Conceptul de 
managementul 
medicației 

 

• Definiția managementului 
medicației; 

• Ce trebuie să includă 
managementul medicației. 

- Explicare; 
- Prezentare; 
- Exemplificări. 

1 
oră 

4 Reguli de 
administrare a 
prescripțiilor 
medicale  

 

• Medicamentele și dozele 
terapeutice; 

• Regulile de administrare a 
medicamentelor 

- Prezentare; 
- Exercițiu de grup pentru 

recunoașterea regulilor 
de administrare a 
prescripțiilor medicale 

1 
oră 

5 Tehnici de 
administrare a 
medicamentelor 

• Administrarea orală a 
medicamentelor; 

• Administrarea rectală a 
medicamentelor; 

• Administrarea 
medicamentelor pe 
suprafața tegumentelor;  

• Tehnica inhalării; 

• Administrarea 
medicamentelor pe 
suprafața mucoaselor; 

• Administrarea parenterală a 
medicamentelor. 

- Prezentare; 
- Exemplificare/ilustrare 

prin imagini; 
- Aplicarea unui test pentru 

sondarea cunoștințelor 
inițiale -15 min. 

3 
ore 

6 Concluzii • Recapitularea principalelor 
subiecte din cadrul modulului;  

• Sinteză, evaluarea modulului. 

- Sinteza, revizie; 
- Feedback; 
- Trasarea concluziilor 

1 oră 

Total 8 ore 
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3. Sumarul conținutului 

3.1 Definiția complianței 

 Simultan cu scăderea în funcționare și activități, persoana vârstnică acumulează mai 
multe boli și simptome care necesită tratament medicamentos. Având în vedere că cel mai 
comun tratament medical este astazi cel farmacologic, vârstnicii utilizează substanțial mai 
multe medicamente, 20-30% dintre aceștia luând între 4 și 6 medicamente/persoană pe zi. 
Bătranii care sunt instituționalizați utilizează chiar mai multe, aproximativ zece 
medicamente/persoana și zi. Este cunoscut că polifarmacia se asociază cu un risc crescut de 
reacții adverse, interacțiuni medicamentoase și cu o complianță scăzută. 

Complianța poate fi definită ca masură în care comportamentul persoanei coincide cu 
indicația medicală. Așa cum arată definiția, complianța la medicatie indică cât de bine 
urmează pacientul indicațiile date de către personalul medical. 

 3.2. Cauzele non-complianței 
Numeroase studii arată că non-complianța la medicație este epidemică în rândul 

persoanelor vârstnice și este unul dintre motivele principale de respitalizare. 
Non-complianța este multifactorială și poate apărea prin: 

• Necunoaștrea modului în care se iau medicamentele (de exemplu: oral, de două ori pe zi, 
la masă, etc.) 

• Neînțelegerea importanței tratamentului medicamentos în managerierea bolii 
• Luarea mai multor medicamente 
• Anticiparea sau apariția efectelor secundare ale medicamentelor 
• Uitarea 
• Afectarea funcționării fizice 
 

3.3. Activitățile care să asigure complianța la medicație 
 

Măsuri simple care pot îmbunătăți complianța: 

• Educarea pacientilor în legatura cu boala și tratamentul 
• Simplificarea schemei de tratament: reducerea numărului de medicamente și frecvența 

dozelor 
• Folosirea preparatelor cu eliberare prelungită pentru reducerea frecvenței dozelor 
• Implicarea personalului de îngrijire în managementul medicației  
• Explicarea pacienților despre efectele secundare comune care pot dezvolta toleranța 
• Utilizarea de jurnale, calendare sau diagrame cu medicația 
• Folosirea flacoanelor cu capac obișnuit în locul celor cu capac de protecție pentru copii 
• Folosirea pe flacoane a etichetelor cu scris mare 
• Folosirea ajutoarelor de complianță, cum ar fi tabletierele și dispozitivele pentru 

administrarea preparatelor inhalatorii, picăturilor de ochi, etc. 
 
3.4. Managementul medicației 
 În literatură, managementul medicației a fost definit în diferite moduri. Unii 
argumentează că managementul medicației are legatură cu managementul total al utilizării 
medicamentului, din perspectiva financiară. Alții văd managementul medicației ca partea 
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practică a complianței pacientului la medicație. Există, de asemenea opinia că 
managementul medicației acoperă aspectul  
administrativ al utilizării medicamentului, cum ar fi prescrierea și administrarea acestuia. Unii 
încă folosesc termenul de managementul medicației pentru a defini manipularea 
medicamentelor, cum ar fi cunoașterea cum și de ce să fie luate medicamentele și abilitatea 
de a desfășura activitățile pe care le implică administrarea lor.   

 Se poate spune ca managementul medicației reprezintă o activitate instrumentală de 
auto-îngrijire care necesită capacități cognitive și funcționale pentru a coordona și executa 
sarcini asociate. 

 Managementul medicației este un process care include cinci pași: 

✓ Prescrierea  
✓ Achiziționarea medicamentelor 
✓ Stocarea medicamentelor 
✓ Pregătirea dozelor pentru administrare 
✓ Administrarea  

 

3.5. Reguli de administrare a prescripțiilor medicale 

 Medicamentele sunt substanțe – animale, vegetale sau sintetizate chimic – 
transformate prin operații farmaceutice într-o formă de administrare (tablete, drajee, etc.) 

 Scopul utilizării:  

~ Prevenirea îmbolnăvirii 

~ Ameliorarea bolii 

~ Vindecarea 

 Medicamentele sunt date în anumite doze (cantitate de substanță activa), numite doze 
terapeutice. 

 Doza terapeutică = cantitatea folosită pentru atingerea efectului terapeutic dorit. 

 Depășind această doză pot aparea diverse tulburări în organism, cu serioase 
consecințe (doza toxică) care pot merge până la deces (doza letală). 

Reguli de administrare a medicamentelor: 

1. Respectarea medicamentul prescris; 
2. Identificarea medicamentul administrat, prin verificarea etichetei înainte de administrare, 

precum şi a medicamentul însuşi; 
3. Verificarea calităţii medicamentelor: să nu fie alterate, degradate; 
4. Respectarea căii de administrare este obligatorie. Nerespectarea acesteia poate duce la 

accidente grave. 
5. Respectarea orarul de administrare şi a ritmul prescris de medic este obligatorie, deoarece 

unele substanţe se descompun sau se elimină din organism într-un anumit timp. 
6. Trebuie să se respecte şi prescripţiile cu privire la administrarea anumitor medicamente în 

legatura cu momentul alimentarii. 
7. Respectarea dozei prescrise. 
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8. Respectarea somnul fiziologic al asistatul: orarul de administrare al medicamentelor va fi 
stabilit astfel încât să nu fie necesară trezirea persoanei asistate, cu excepţia antibioticelor 
şi a chimioterapicelor al căror ritm impune trezirea (se va face cu multă blândeţe). 

9. Evitarea incompatibilităţii dintre medicamente; 
10. Servirea asistatul cu doza unică de medicament, care va fi administrat personal de către 

îngrijitor sau va fi luat în prezenţa sa. 
11. Respectarea succesiunii în administrarea medicamentelor; 
12. Informarea batranul/ persoana asistata asupra medicamentelor prescrise în ceea ce 

priveşte cantitatea, modul de administrare, efectul urmărit şi efectele secundare. 
13. Anunţarea imediată a greşelilor de administrare (schimbarea medicamentului, 

nerespectarea dozei, a căii de administrare sau a orarului) va fi adusă la cunoştinţa familiei 
şi a medicului, pentru a preîntâmpina apariţia unor complicaţii. 

14. Orice manifestare de intoleranţă va fi adusă la cunoştinţa medicului. 

3.6. Tehnici de administrare a medicamentelor 

Personalul de îngrijire poate administra medicamentele bolnavului, pe cale orală, 
rectală, respiratorie şi pe suprafaţa tegumentelor si/sau a mucoaselor. Sunt şi situaţii în care 
medicamentele trebuie administrate parenteral (injecţii sau perfuzii) persoanei asistate. 

Administrarea acestor medicamente se va face de către asistenta medicală ajutată de 
personalul de îngrijire. Îngrijitorul ajută asistenta medicală la poziţionarea în pat a bolnavului, 
pentru efectuarea tehnicii de administrare parenterală a medicamentul. 

Acest modul va explica și exemplifica fiecare tehnică de administrare a 
medicamentelor. 

 

Concluzii: 

   Numeroase studii arată că non-complianța la medicație este epidemică în rândul 
persoanelor vârstnice și este unul dintre motivele principale de respitalizare. Unele rapoarte 
indică că mai mult de 50% dintre vârstnici nu iau medicamentele conform prescripțiilor 
medicale. Riscul este evident mai crescut în randul persoanelor cu demență. Chiar și 
persoanele fără demență care au o pierdere de memorie normală legată de vârstă au riscul 
de nerespectare a medicației crescut pe masură ce îmbătrânesc. 

 Rezultatul de a nu lua medicamente în mod corespunzător poate varia de la efecte 
minore la amenințarea vieții. În acest context, îngrijitorii au un rol important în administrarea 
medicamentelor persoanelor în vârstă, de aceea trebuie să aibă cunoștințe specifice 
despre medicatie, instrucțiuni de pastrare și administrare a medicamentelor, efectele 
secundare ale medicamentelor. 

Intervențiile de asistență medicală ar putea contribui la îmbunătățirea aderenței la 
medicație. Promovarea celor mai bune practici, a comportamentelor și a tehnologiilor poate 
îmbunătăți în mod semnificativ complianta la medicație. 

Pacienții au o nevoie continuă de asistență medicală, ceea ce are ca rezultat impactul 
asupra costurilor asistenței medicale și a calității vieții. 
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MODULUL 12. Supravegherea sănății unei persoane asistate 
(inclusiv memento-uri cu privire la programări și însoțirea beneficiarilor la programări) 

 

 
Denumirea secțiunii/SUBIECTE 

 
DURATA 

 

A: Caracteristicile grupului țintă și obiectivele serviciilor de 
îngrijire 

2 ORE 

B: Metoda de acordare a serviciilor sociale 
- Introducere                   - Tratament 
- Pregătire                       - Crearea unor condiții sigure de 

trai 
- Probleme comune        - Interacțiuni 
- Planificare                     - Timp liber 

6 ORE 

C: Cerințe privind calitatea serviciilor 2 ORE 

D: Descrierea detaliată a activităților 3 ORE 

NUMĂR TOTAL DE ORE 13 ORE 

 

1. Caracteristicile grupului țintă 

 
Grup țintă – Persoane vârstnice cu diferite afecțiuni/probleme care nu se pot organiza și 
nu își pot satisface nevoile sau care și-au pierdut o parte din abilități. 
 

2.  Obiectivele serviciului 
 

• Oferirea unui set de servicii sociale în comunitate pentru a asigura un mediu 
adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor, stimularea inițiativei pentru depășirea 
excluziunii; 

• Satisfacerea nevoilor lor de sănătate și de reabilitare; 

• Satisfacerea nevoilor vitale de bază ale persoanelor prin îngrijirea 
corespunzătoare și asigurarea condițiilor pentru bunăstarea acestora; 

• Asigurarea unui mediu de viață sigur, în care persoanele își pot dezvolta întregul 
potențial; 

• Asigurarea participării egale la viața comunității locale prin accesul egal al 
persoanelor cu dizabilități la clădiri înalte și centre culturale/licee, biblioteci, 
cluburi, centre municipale de lucru cu persoane cu dizabilități, cluburi sportive, 
etc. și garantarea accesului la servicii de sănătate, sociale, educaționale și alte 
servicii; 

• Crearea locurilor de muncă în sectorul economiei sociale, sprijinirea șomerilor și 
oferirea de oportunități pentru depășirea sărăciei; 

• Asigurarea serviciilor, condițiilor și echipamentelor necesare pentru obținerea 
unor servicii de calitate maximă pentru persoanele în vârstă aflate în situații 
vulnerabile sau pentru persoanele cu dizabilități parțiale, etc.; 

• Oferire unei game de servicii de îngrijire care să permită beneficiarilor să-și 
exercite dreptul de a alege în ceea ce privește timpul liber, activitățile sociale, 
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interesele culturale, alimentația, ora de masă, viața de zi cu zi, relațiile personale 
și sociale și religia; 

• Acordarea de sprijin persoanelor în menținerea relației cu rudele sau posibilitatea 
de reintegrare. 
 

3. Rezultate așteptate 

 
• Furnizarea de servicii de înaltă calitate de îngrijire, îngrijire la domiciliu, sănătate, 

educație pentru sănătate și servicii de asistență pentru persoanele cu astfel de 
nevoi. 

• Îmbunătățirea activităților zilnice legate de igiena personală și mediul de acasă. 

• Supraveghere și asistență 24 de ore pe zi în nevoile lor zilnice. 

• Acordarea tratamentului prescris la momentul necesar și verificarea dacă acesta 
a fost acceptat 

• Monitorizarea indicatorilor de bază privind sănătatea (tensiunea arterială, 
glicemie, defecarea, diureza, hidratarea, temperatura, etc.) și acționarea în 
consecință atunci când starea de sănătate este modificată. 

• Întocmirea unui plan individual de îngrijire în funcție de starea și capacitățile 
persoanei, actualizarea documentației medicale oferite în cazul schimbărilor stării 
generale de sănătate și/sau la fiecare șase luni. 

 
4. Metoda de acordare a serviciilor sociale 

 
- Introducerea personalului și rudelor ocupanților cu specificul mediului de lucru. 
- Întocmirea unui plan individual în funcție de nevoile, starea, documentația medicală 

și capacitățile rezidentului/beneficiarului, actualizate la fiecare 6 luni. În întocmirea 
unui plan individual de lucru este de dorit să includem recomandări pentru terapie de 
către diverși specialiști – psihiatru, psiholog, neurolog, kinetoterapeut, logoped și alții. 
Nevoile specifice, individuale și dificultățile anticipate trebuie întotdeauna specificate 
și actualizate în acest plan. 

- Probleme întâlnite frecvent la persoanele cu demență și Alzheimer: obiceiurile de 
igienă și menaj; Abilități și obiceiuri practice; Percepții; Nevoi și oportunități cognitive; 
• un tratament echitabil indiferent de vârstă, sex, origine etnică, dizabilitate, 
contribuția lor la societate; 
• planificarea și desfășurarea unei serii de evenimente legate de persoanele în 
vârstă; 
• crearea unor condiții de viață sigure care să țină cont de caracteristicile specifice și 
de schimbările de vârstă; 
• interacțiunea dintre instituțiile de stat, organizațiile neguvernamentale și cercurile 
de afaceri pentru îmbunătățirea calității îngrijirii și a serviciilor oferite; 
• este necesară organizarea timpului liber al persoanelor cu tulburări psihice de către 
cei care oferă servicii sociale în instituții specializate, prin diferite activități (terapie 
culturală, terapie muzicală, terapie ocupațională, etc.). 
 
Planul individual de sprijin include: 
1. Obiectivele care trebuie îndeplinite pentru satisfacerea nevoilor persoanei; 
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2. Activitățile în funcție de tipul și profilul serviciului social pentru satisfacerea 
nevoilor persoanei: 

- nevoi zilnice; 
- nevoi de sănătate; 
- nevoi educaționale; 
- nevoi de reabilitare; 
- nevoi recreaționale; 
- nevoi de contact cu familia, prietenii, rudele și altele; 
- alte nevoi în baza evaluării; 
- recomandări pentru măsuri de sprijin în mediul de acasă; 
- măsuri de scoatere din instituții specializate și de incluziune socială (în cazul în care 

persoana este plasată într-o instituție specializată); 
- Rezultatele care trebuie realizate pe termen scurt și lung: 

• termen limită pentru implementarea planului; 
• alte sugestii de echipă. 

- La alegerea echipei, în plan pot fi incluse recomandări pentru măsuri sociale, de 
sănătate, de muncă, educaționale și de altă natură, în funcție de nevoile specifice 
ale persoanei. 

- Pentru a răspunde nevoilor de sănătate ale persoanei plasate într-o instituție 
specializată, un plan de asistență medicală este elaborat de o persoană cu educație 
medicală corespunzătoare; 

- istoricul medical; 
- măsurile preventive necesare; 
- prezența alergiilor; 
- nevoi de îngrijire dentară; 
- nevoi de tratament sau programe de reabilitare; 
- imunizări și supraveghere; 
- alimentație și dietă; 
- reabilitare; 
- igienă personală. 

 
Principalele scopuri și principii ale specificității bolii acestui tip de pacient trebuie clarificate. 

Organizați o relație bună între personalul de serviciu (îngrijitori cu asistenții medicali, apoi cu 
medici și mai târziu cu rude, dat fiind că acest tip de afecțiune este supusă unei schimbări 
constante (fizice și mentale). Fiecare cămin va detalia terapia continuă, consilierea acordată, 
principalii indicatori atunci când este necesar, având în vedere situația particulară a persoanei. 

 
5. Cerințe privind calitatea serviciilor 

Un serviciu social este de calitate atunci când afectează bunăstarea beneficiarilor și 
îmbunătățește calitatea vieții. În acest sens, pentru a asigura standardul de calitate al serviciilor 
individuale, este necesar să se elaboreze indicatori măsurabili privind modul în care serviciile 
afectează calitatea vieții utilizatorilor. Indicatorii cantitativi de calitate, cum ar fi valoarea 
finanțării, numărul de personal implicat și alții, ar trebui combinați cu indicatori de calitate care 
măsoară ceea ce este obținut în mod obiectiv la externare. Nu întotdeauna valoarea finanțării 
și numărul de persoane implicate reprezintă o garanție pentru calitatea serviciului. 

Standarde și criterii: 
➢ Standarde și criterii pentru locație și baza materială 
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➢ Standarde și criterii nutriționale 
➢ Standarde și criterii pentru asistența medicală 
➢ Standarde și criterii pentru serviciile educaționale și de informare 
➢ Standarde și criterii pentru organizarea de contacte personale și de petrecere a timpului 

liber 
➢ Standarde și criterii pentru personalul specializat și de serviciu 

 
6. Descrierea detaliată a activităților 

 
a) Nevoi zilnice – satisfacerea nevoilor zilnice de toaletă, mâncarea, schimbare a 

scutecelor, mersul pe jos și asistența în nevoile și obiectivele zilnice, în conformitate 
cu planul individual de îngrijire, posibilitățile și documentația medicală disponibilă a 
persoanei, regimul antiepidemic și starea igienică sanitară; 

b) Nevoi de sănătate – respectarea planului de sănătate pentru îngrijirea, distribuirea 
și livrarea medicamentelor prescrise (furnizate de rudele persoanelor cazate), 
monitorizarea indicatorilor de bază: defecare, diureză, hidratare, tensiune arterială și 
glicemie pentru cei care au nevoie. În cazul unei modificări și/sau a unei schimbări 
neobișnuite în starea de sănătate (mentală și fizică) a rezidenților, consultați medicul 
și, în cazuri specifice, un specialist (neurolog, cardiolog, psihiatru, ortoped, etc.) În 
același timp timp, se vor purta discuții cu rudele persoanei în cauză. Tratamentul 
medicamentos este de cea mai mare importanță, deoarece la acest tip de pacienți 
problemele cu psihicul tind să se deterioreze. O modificare de hiperactivitate, chiar 
agresivitate. În cazul celor cu dificultăți în vindecarea depresiei se va consulta un 
psihiatru, iar în caz de modicări, trebuie schimbate medicamentele și terapiile. 
Îngrijitorii trebuie să urmeze întotdeauna memento-urile desemnate și, atunci când 
este necesar, să însoțească beneficiarul vârstnic la programări. Atunci când este 
nevoie, îngrijitorii se vor ocupa și de programare pacienților în vârstă. 

c) Nevoi educaționale – achiziționarea și furnizarea de materiale, condiții, evenimente 
și altele necesare pentru satisfacerea nevoilor educaționale. Efectuarea ergoterapiei 
este una dintre cele mai importante și relevante metode de lucru alternative atunci 
când vine vorba de persoanele cu demență. Oferirea felurilor preferate de mâncare, 
a obiectelor sau activităților preferate vă va ajuta să activați și să restabiliți 
capacitățile de memorie. Terapie ocupațională, jocuri și elemente de sport, terapie 
muzicală, arte plastice, sărbatorirea zilelor de naștere, evenimente importante, 
vacanțe. Organizarea de concerte, spectacole, evenimente sportive și alte contacte 
și evenimente sociale similare. 

d) Nevoi de reabilitare – satisfacerea nevoilor de reabilitare în funcție de starea lor de 
sănătate și mentală. Lucrări sistemice pentru îmbunătățirea mobilității celor care au 
dificultăți de mișcare (pareze, accident vascular cerebral, fracturi, etc.). 
Ergoterapia este o formă de asistență medicală pentru pacienții vârstnici, 
reprezentând manifestarea omenirii în societatea modernă. Aceasta examinează 
persoana din punct de vedere al integrității și unității. Scopul său este de a obține 
cea mai mare independență și autonomie a persoanelor cu dizabilități și abateri în 
dezvoltarea psiho-fizică. Adaptarea acestora la cerințele mediului și integrarea în 
societate. 
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Ergoterapia – contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități/ 
mobilitate redusă, restabilește egalitatea și șansele egale la viața publică cu alți 
cetățeni. 

e) Nevoi recreaționale – oferirea oportunității de a-și organiza timpul liber, de a se 
întâlni cu prietenii, rudele. 

 
f) Nevoi de contact cu familia, prietenii, rudele și alții – oferirea accesului rudelor și 

prietenilor în baza unui program de vizite și conform regulamentului de ordine 
interioară. 

 
g) Alte nevoi în baza evaluării – Evaluarea nevoilor individuale include informarea 

despre metodele utilizate pentru a evalua și analiza nevoile persoanei cu privire la 
includerea socială, traiul independent, oportunități de sprijin în mediul de acasă și 
altele la alegerea echipei care întocmește planul individual. 

Tot în baza planului individual se va întocmi și programul de activități al rezidenților: 

➢ Activități zilnice: a) nevoi zilnice b) nevoi de sănătate c) nevoi recreaționale f) nevoi de 
contact cu prietenii 

➢ Activități săptămânale: d) Nevoi de reabilitare; vizite săptămânale; 
➢ Activități lunare: terapie prin muncă; terapie muzicală; organizare de concerte, 

evenimente; ziua porților deschise; 
➢ Activități anuale: de două ori pe an excursii în funcție de situația și posibilitățile 

rezidenților; sărbătorirea sărbătorilor naționale și religioase; sărbătorirea zilelor de 
naștere și sărbătorirea celor dragi; 

➢ Activități regulate: adaptate nevoilor și condițiilor individuale ale rezidenților – analiza de 
sânge (lunar, INR și timpul de protrombină pentru cei care au nevoie); glicemia; verificări 
de către specialiști, etc. 

Concluzii: supravegherea sănătății unei persoane în vârstă este foarte importantă pentru 
îngrijitorii de persoane vârstnice. Înțelegerea, cunoștințele și experiența practică vor reprezenta 
întotdeauna o prioritate și trebuie utilizate cele mai recente informații, practici și instrumente. 
Modulul „Supravegherea sănătății persoani în vârstă” va oferi cunoștințe suficiente îngrijitorilor, 
inclusiv cunoștinte de bază, o prezentare generală, cele mai comune probleme, instrumentele 
de tratament utilizate la nivel global, recomandări practice și asigurarea calității.  

Surse bibliografice: 

• http://www.asp.government.bg/ 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_therapy 

• Peloquin, S. M. (1 November 2005). "Embracing Our Ethos, Reclaiming Our Heart". American 
Journal of Occupational Therapy. 59 (6):611–625. doi:10.5014/ajot.59.6.611. PMID 16363178. 

• Inspecția de sănătate; Ministerul Social; Agenția pentru sprijin social; Inspectoratul Național de 
Muncă. 

Ergoterapia este o „metodă de tratament pentru afecțiunile fizice și psihice prescrisă de doctori și aplicată 

de specialiști prin utilizarea unei forme de ocupație pentru a corecta afecțiunile funcționale” (Popescu Al., 

1993). Idei de ergoterapie: confecționare coșulețe de nuiele, modelare, cusut, etc. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_therapy
https://doi.org/10.5014%2Fajot.59.6.611
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16363178
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
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MODULUL 13. Îngrijirile speciale ale vârstnicilor cu Alzeihemer, demență 

 

Durata (ore): 16 ore/grup, combinând elementele teoretice (6 ore) cu exercițiile practice (10 ore). 

1. Obiective de învăţare modul: 
 

• Să înțeleagă conceptul de sindrom demențial; 

• Să identifice semnele bolii; 

• Să înțeleagă importanța planificării corespunzătoare a activităților pentru persoanele cu demență; 

• Să aibă abilitățile de a planifica activitățile pentru beneficiari. 
 

2. Structura modulului: 

Nr 

crt. 

SUBIECTE/ 

SUBTEME 

CONŢINUT 

TEMATIC 

METODE/ FORME 

DE ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 

INSTRUIRE, 

INSTRUMENTE, 

MATERIALE DE 

ÎNVĂŢARE 

DURATA 

1 2 3 4 5 6 

1 Sindromul demențial  • Definiția sindromului 
demențial 

• Clasificarea 
sindromului 
demențial 

• Stadiile demenței 
 

- Explicația; 
- Dezbaterea; 
- Sinteza unor articole de 

specialitate; 
- Sesiune de întrebări și 

răspunsuri. 

- Curriculă în format 
pdf și/sau 
prezentare 
PowerPoint, 
fişe/planșe de lucru, 
fotografii pentru 
exerciții. 

-Laptop, 
videoproiector și 
ecran proiecţie, 

 

2,5 ore 

2 Semnele demenței • Importanța 
recunoașterii 
semnelor precoce de 
demență; 

- Dezbaterea; 
- Exemplificarea; 

1,5 ore 
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• Manifestările 
întalnite în sindromul 
demențial. 

- Aplicarea unui test pentru 
sondarea nivelului 
cunoștințelor - 15 min. 

tablă/flipchart, 
markere. 

3 Planificarea 
activităților pentru 
vârstnicii cu demență 

 

Când trebuie 
întocmit planul de 
îngrijire; 

• Elementele planului 
de îngrijire; 

• Rezultatele aplicării 
planului de îngrijire 
pentru persoanele cu 
demență. 

- Explicația; 
- Prezentarea; 
- Exemplificarea. 

3 ore 

4 Buna planificare a 
îngrijirilor în demență 

Problemele îngrijirii 
vârstnicilor cu 
demență; 

Acțiunile de îngrijire. 

•  

- Prezentarea; 
- Exemplificarea; 
- Dezbaterea. 

3 ore 

5 Intervențiile de 
nursing 

Direcțiile intervenției 
de nursing 

•  

- Prezentarea; 
- Exercițiu de grup pentru 

recunoașterea ariilor de 
intervenție 

4 ore 

6 Concluzii • Recapitulare
a principalelor 
subiecte abordate în 
timpul modulului; 

• Sinteza;  

• Evaluarea 
modulului. 

Sinteză, recapitulare; 

Primire feedback; 

- Trasare concluzii 

 2 ore 

Total        16 ore   16 hours 
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3. Sumarul continutului informativ 

 

3.1. Definiția demenței (sindromului demential) 

Dintre afecțiunile psihiatrice, demența este una dintre cele mai dramatice atât pentru 
pacient, cât și pentru persoanele din jur, deoarece afectează în primul rând memoria. 

Demenţa este o stare de alterare intelectuală profundă, globală şi progresivă, cu evoluţie 
cronică, având la bază o afectare a funcţiei neuronale, ce interesază în primul rând memoria, 
dar şi ansamblul funcţiilor cognitive cu repercursiuni asupra comportamentului şi echilibrului 
emoţional, dar fără afectarea conștienței. 

Demența este un sindrom, nu o boală, este o ‘’umbrelă’’ pentru un grup de cauză 
determinate de afectarea creierului, de obicei de natură cronică sau progresivă. Sunt reduse 
memoria și cogniția, care pot reduce abilitatea persoanei de a desfășura activitățile de bază ale 
vieții zilnice, cum ar fi îmbrăcatul și spălatul. 

Au loc alterații cognitive, afective, comportamentale și de vorbire. 
COGNITIV: mănifestări progresiv ireversibile ce domină tabloul clinic  
• atenţia: scade concentrarea  
• percepţia: +/- iluzii, halucinaţii  
• memoria: iniţial amnezie de fixare (e afectată achiziţionarea de informaţii noi), apoi amnezie 
de evocare, sindrom Korsakov  
• dezorientare temporo-spaţială apoi auto/ allopsihică  
• gândirea:  

– lentă  
– restrictivă  
– incoerentă  
– delir de prejudiciu (secundar tulburărilor mnezice) cu ostilitate îndreptată împotriva 

membrilor de familie sau vecinilor. 
AFECTIV:  
• depresie  
• anxietate  
• iritabilitate  
• labilitate emoţională  
• reacţie catastrofică  
• tocire afectivă. 
COMPORTAMENT:  
• indiferent faţă de examinator  
• absurd  
• nelinişte nocturnă  
• dezinhibiţie. 
VORBIRE  
• echolalie  
• perseverări, stereotipii  
• verbigeraţie (repetarea fără sens a unor sunete sau cuvinte) 
• mutism 
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     3.2.  Clasificarea sindromului demential 

Se disting: 

• demența primară (degenerativă): 
- boala Alzheimer 
- demența fronto-temporală (boala Pick) 
- demența cu corpi Lewy 

• demența secundară – o formă de demență care se dezvoltă ca o condiție secundară a unei 
afecțiuni mentale sau a unei condiții fizice preexistente: 

- boala Parkinson 
- infecții cerebrale 
- scleroze multiple 
- tumori cerebale 
- posttraumatic 
- consumul cronic de alcool, etc. 

 
În timp ce multe categorii de demență sunt degenerative, ceea ce înseamnă că nu pot fi 

reversibile, unele tipuri de demență secundară pot fi stagnante sau reversibile. Oricum, aceasta 
depinde de cauza care este identificată cât mai curand posibil. 
 Demența reversibilă: 

D   =    Drugs (medicamente) – sedative, anxiolitice, antidepresive, antiulceroase, etc. -, delir         

E   =    Afecțiuni endocrine (hipotiroidism, insuficiență adrenoida, sindrom cushing, 
hipoparatiroidism) 

M   =    Tulburări metabolice (insuficiență hepatica/renală, boala Wilson)     

E   =     Emoții (depresie) 

N   =     Tulburări nutriționale (deficit de vitamina B12, Thiamina, Niacina) 

T   =     Tumori, toxicitate (aluminiu, plumb, mercur sau alte metale grele), traumatic (hematom 
subdural, demența pugilstica) 

 I   =     Bolile infecțioase (HIV, boala prionica, neurosifilis, cryptococcus) 

A   =    Alcool, arterioscleroza 

 

Din punct de vedere etiologic, deosebim: 

- demența senilă (degenerativa) 

- demența vasculară (ischemie, arterioscleroza) 

- demența mixtă (forme combinate). 

Din punct de vedere al localizării: 

- demența corticală (boala Alzheimer, demența frontotemporală, boala Creutzfeldt-Jakob) 
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- demența subcorticală (boala Parkinson, boala Huntington, demența cu presiune intrecraniană 
normală) 

- demența mixtă (demența vasculară, cu corpi Lewy, neurosifilis). 

 
3.3. Stadiile demenței 
Toate stadiile demenței sunt progresive. 
Structura și chimia creierului suferă deteriorari progresive în timp. Abilitatea persoanelor 

de a-și reaminti, întelege, comunica și rațiunea descresc treptat. 
Schematic, în evoluția demenței pot fi descrise trei stadii:  

✓ Faza inițială (stadiul timpuriu) 
- pierderea orientării 
- pierderea abilității de a iniția anumite activități 
- neadaptarea la situațiile noi, nefamiliare 
- întârzierea reacțiilor și încetinirea capacității de memorare 
- tulburări de judecată, decizii greșite 
- dificultăți în utilizarea banilor 
- tulburări de dispoziție afectivă,iritabilitate, neliniște 
Toate acestea determină ca pacientului să se integreze cu dificultate în mediul familial, 

dar să-și permită un anumit grad de autonomie. 
✓ Faza intermediară (stadiul moderat) 

- probleme în recunoașterea persoanelor familiare 
- dificultăți în citit, scriere și calcul  
- dificultăți în a se îmbrăca singur 
- probleme de gândire logică 
- tulburări accentuate de dispoziție, ostilitate față de persoane apropiate 
- pierderea orientării temporale 
- suspiciuni nejustificate ,idei de persecuție, gelozie, urmărire 
Pacientul se integrează cu greu în familie și necesită asistență, supraveghere și îngrijiri 

permanente.  
✓ Faza avansată (stadiul sever) 

- pacienții nu-și mai amintesc că trebuie să se spele, să se îmbrace, să meargă la 
toaletă 

- pierd abilitatea de a mesteca alimentele, de a înghiți, uită că au mâncat deja și pretind 
să li se servească masa din nou   

- dificultăți în menținerea echilibrului, dificultăți la mers, instalându-se sindromul de 
imobilizare 

- stări confuzive, uneori cu agitație, în special noaptea 
- pierderea capacității de a comunica prin cuvinte 
- pierderea controlului vezicii urinare sau intestinal (incontinența pentru urină și fecale) 
Pacientul necesită institutionalizarea într-un centru de îngrijiri.  
Speranța de viață a unei persoane cu demență este imprevizibilă, iar boala poate 

progresa până la aproximativ zece ani. Deși demența este o boală de scurtare a vieții, o altă 
afecțiune sau boală (cum ar fi bronhopneumonia) poate declanșa moartea și poate fi 
înregistrată drept cauză de deces. 
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3.4. Semnele demenței 
  Semnele precoce care afectează în mod semnificativ viața de zi cu zi pot indica faptul 
că demența se dezvoltă. Exemplele includ:  

➢ Pierderea memoriei 
➢ Dificultatea efectuării sarcinilor familiare 
➢ Probleme de vorbire, pierderea capacității de comunicare 
➢ Dezorientare în timp și spațiu 
➢ Scăderea judecății 
➢ Probleme cu lucrurile abstracte 
➢ Punerea unde nu trebuie a lucrurilor 
➢ Modificări în dispoziție și comportament 
➢ Modificările personalității 
➢ Pierderea inițiativei, neglijarea auto-îngrijirii și a siguranței 

NOTĂ: Demența este o afecțiune progresivă, simptomele înrăutățindu-se treptat. 

 
 
3.5. Planificarea activităților pentru vârstnicii cu demență 

Persoanele care suferă de demență găsesc că viața de zi cu zi este din ce în ce mai 
dificil de gestionat într-un mod sigur și fericit. Înțelegerea persoanei cu demență va ajuta la 
planificarea unor activități adecvate pentru ei. Aceasta înseamnă cunoașterea stilului de viață 
anterior, a istoriei de lucru, a hobby-urilor, a intereselor recreative și sociale, a experienței 
trecute de călătorie și a evenimentelor de viață semnificative. 

Planificarea îngrijirilor este un element crucial în furnizarea serviciilor de îngrijire 
îmbunătățite pentru persoanele cu demență și în sprijinirea familiei acestora. 

În esență, rezultatul procesului de planificare a îngrijirii este un plan scris, clar, simplu și 
precis, care explică tipurile de îngrijire de care beneficiază persoana, planuri de urgență pentru 
viitor și termene pentru revizuirea planului. 

Planificarea îngrijirilor trebuie să aibă loc cât mai curand posibil după diagnosticare 
(indiferent de locul unde se întamplă acest lucru) iar frecvența revizuirilor trebuie să răspundă 
nevoilor persoanelor diagnosticate cu demență. Este important ca datele de revizuire să fie 
stabilite în momentul întocmirii planului de îngrijire. De fiecare dată, revizuirea planului trebuie 
să aibă loc împreună cu persoana cu demență și familia/îngrijitorii pentru a reflecta schimbările 
în nevoi și dorințe.  
 

 

De unde ne putem informa despre Alzheimer? 

https://fpmaragall.org/en/ 

https://fpmaragall.org/en/research-alzheimer/barcelonabeta-alzheimer/ 

Fundația Pasqual Maragall din Barcelona a investit substanțial într-un program de cercetare al 

diagnosticării, prevenției și ameliorării acestei boli, cu implicarea a numeroși neurologi, experți și 

mii de voluntari. 

https://fpmaragall.org/en/research-alzheimer/barcelonabeta-alzheimer/
https://fpmaragall.org/en/
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Activitățile pot să restabilească vechile roluri 

Folosiți abilitățile care nu au fost uitate, cum ar fi întinderea untului pe pâine, 
udarea plantelor, curățarea 

sau grădinăritul. Acestea sunt și moduri prin care persoana cu demență se simte 
utilă. Încurajați-i să aibă o responsabilitate a lor, indiferent cât de mică ar fi. 

 

Activitățile pot aduce relaxare și plăcere 

O persoană cu demență se poate bucura de o excursie, chiar dacă nu-și amintește unde 
a fost. Ceea ce este important este faptul că se bucură în acel moment, chiar dacă experiența 
poate fi uitată în curând. 

           Activitățile simple și fara graba sunt cele mai bune. Dați timp și spațiu necesar pentru a 
permite persoanei să facă cât mai mult posibil. Concentrează-te pe un singur lucru la un 
moment dat. Comunicați câte o instrucțiune la un moment dat. Desfaceți activitățile în pași 
simpli, ușor de gestionat. 

 

Pregătește un spațiu de lucru sigur 

Persoanele cu demență au adesea dificultăți cu percepția vizuală și 
cu coordonarea. 

Asigurați-vă că suprafețele nu sunt aglomerate, cu cat mai puțină 
distragere și cat mai puțin zgomot posibil. O bună iluminare (fără strălucire), 
respectare preferințelor de ședere și a înălțimilor de lucru corecte sunt de 
asemenea, importante. Utilizați recipientele din plastic pentru a evita 
spargerea. 

Nu permiteți activităților să crească stresul. Nivelurile abilităților se pot schimba de la o 
zi la alta. Activitățile pot fi adaptate și încercate o altă dată dacă nu au avut succes sau nu au 
plăcut prima dată. 

 
            

Foloseste momentul desfășurării activității care se potrivește cel mai bine cu 
nivelul de funcționare a persoanei 

Pentru a obține cele mai bune rezultate în desfășurarea activităților, luați în considerare 
momentele din zi cele mai bune pentru persoana cu demență. De exemplu, uneori mersul pe 
jos este indicat a fi făcut dimineața sau după-amiaza devreme. Pentru persoanele care se agită 
ulterior în timpul zilei, o plimbare după-amiaza târziu poate fi mai bună. 

         

 Încurajați conexiunea emoțională!  

Pentru mulți oameni cu demență, senzatia de mișcare și ritm este adesea reținută. 
Ascultarea muzicii, dansul sau contactul cu copiii sau animalele oferă sentimente pozitive. 
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Persoanele cu demență au adesea amintiri excelente despre evenimentele trecute și căutarea 
prin fotografiile și cărțile vechi poate ajuta persoana să-și amintească timpurile trecute. 

Posibilitatea de a retrăi momente prețioase poate fi profund satisfăcătoare pentru 
persoanele cu demență. Dacă abilitățile de lectură s-au deteriorat, faceți înregistrări pentru ele. 
Găsiți cărți ilustrate și reviste în zonele de interes ale lor. 

 

Include experiențe senzoriale agreabile! 

Anumite experiențe senzoriale ar putea să placă persoanei cu demență: 

• a se bucura de un masaj al mâinilor, gâtului sau al picioarelor 
• pieptanărea părului 
• mirosirea unor flori proaspete  
• folosirea unor uleiuri esențiale sau a parfumurilor 
• mângaierea unui animal sau a diferitelor texturi de materiale 
• vizitarea unei grădini botanice sau a unei expoziții de flori 
• căutarea printr-o cutie ce conține lucruri de căre persoana cu demență este interesantă 

 

Activitățile pot fi de folos în managerierea modificărilor de comportament 

Activitățile joacă un rol important în abordarea modificarilor comportamentale. 
Cunoașterea a ceea ce ajută la calmarea sau deturnarea unei persoane atunci când este 
neliniștită sau în dificultate este foarte importantă. Acest lucru poate fi deosebit de util pentru 
un îngrijitor. 

Rezultate 

➢ Pacientul este mai fericit, mai liniștit 
➢ Are loc o stimulare mentală sănătoasă 
➢ Igiena și nutriția sunt îmbunătățite 
➢ Sunt menținute abilitățile reziduale 
➢ Comportamentele periculoase sunt controlate 
➢ Sunt reduse stresul și consecințele psihologice ale familiei și învinovățirea, negarea 

 

3.6. Un bun plan de îngrijire în demență 

 

Tabel nr 1. Exemple de activități de îngrijire 

Problema de îngrijire Activitățile de îngrijire 

Modul de hrănire a 
pacientului este tulburat 
 

– Pacientul să fie ajutat să bea și să mănânce, dacă el nu (mai) 
poate 

– În cazul când uită, să se indice pacientului orele de masă 
– Pacientul este însoțit la sala de mese 
– Să se consulte medicul în cazul în care problema alimentației este 

rezultatul efectului secundar al medicamentelor 
– Să se adapteze hrana de comun acord cu un nutriționist 
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Pacientul este 
incontinent pentru urină 
și/sau fecale 
 

– Să se trateze dacă este o cauză fizică 
– Să se atragă atenția să meargă la toaletă 
– Pacientul să fie însoțit, eventual, la toaletă și să se ofere sprijinul 

necesar de îngrijire 
– Să se folosească la nevoie mijloace de ajutorare (WC adaptat, 

scutece) 

Pacientul nu mai este în 
stare să se îngrijească 
pe sine deloc sau parțial 
 

– Să se îndrume pacientul în îngrijirea sa zilnică 
– Pacientul să fie stimulat să se îngrijească 
– Să se țină cont de obiceiurile pacientului (să facă duș sau nu) 
– Încearcă să afli motivul sau cauza care se află la bază activității 

lui 

Pacientul are inversat 
ritmul somn-veghe 
 

– Oferă ziua pacientului destule activități (dupa posibilitățile sale) 
– Întreabă care sunt motivele neliniștii și încearcă să calmezi 

pacientul printr-o discuție 
– Consultă medicul pentru eventuala administrare de medicamente 

(sedative, somnifere) 

Pacientul nu este în stare 
să-și asigure de unul 
singur un regim suficient 
de mișcare fizică și 
folosire utilă a timpului 

– Pacientul trebuie stimulat să facă mișcare: gimnastică, plimbări, 
implicare în gospodărie 

– Să se întreprindă la nevoie activități împreună cu pacientul 
– În cazul tulburărilor de mobilitate să se introducă fizioterapia 
– Orice acțiune s-ar alege, să se țină cont de modul de viață/stilul 

de viață specific al pacientului 

Pacientul are probleme 
de comunicare cauzate 
de confuzie și de 
tulburările de memorie  
 

– Oferă pacientului ocazia să se exprime 
– Ia în serios lumea trăirilor pacientului; lasă-l să spună ce-l 

preocupă 
– Dacă pacientul este tensionat, atunci este bine să-i distragi 

atenția implicându-l în realitate 
– Îndrumă pacientul în contactele cu ceilalți pacienți 
– În cazul unor tensiuni serioase poate fi necesar să se evite 

contactele cu ceilalți pacienți 

În relația dintre pacient și 
familia sa este vorba 
despre neînțelegere și 
tensiune 

– Observă cum decurg contactele dintre pacient și familia sa 
– Îndrumă contactul atunci când este vorba de întrebări/tensiuni 
– Informează familia despre situația pacientului și despre 

consecințele acesteia 
– Dă familiei indicații privitoare la contactul cu pacientul 
– Dă ascultare întrebărilor și sentimentelor familiei 
– Recomandă eventual familiei să ia legatura cu medicul 

Pacientul nu-și poate 
exprima ușor/deloc 
sentimentele legate de 
situația sa 

– Caută contact cu pacientul; arată-i că-i dai atenție 
– Încearcă să clădești contactul prin acțiuni făcute împreună cu 

pacientul 
– Întreabă-l dacă vrea să vorbească despre situația sa 
– Nu forța discuția 
– Inventariază întrebările și problemele pacientului; nu porni de la 

ideea că oricum nu se poate face nimic 
– Este important să se asculte cu atenție 
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Pacientul nu este în stare 
să garanteze propria sa 
securitate și a altora 
 

– Vezi ce consecințe periculoase poate avea comportamentul 
pacientului 

– Nu-l lăsa pe pacient să aibă articole de fumat, obiecte ascuțite 
– Fixează pacientul dacă este posibil să cadă de pe scaun sau din 

pat 
– Canalizează eventualul comportament agresiv 
– Dacă există pericolul de cădere, nu lăsa pacientul să facă duș sau 

baie singur 
– Fii conștient de pericolul de sinucidere 

 

Pacientul este 
dezorientat și uituc 

– Antrenament de orientare spre realitate – în formele 
ușoare/moderate de demență 

– Terapia de validare – confirmarea ideilor și sentimentelor 
persoanei cu demența ca fiind reale 

 

 

3.7. Intervențiile de nursing 

Asistența medicală trebuie acordată în funcție de cauza, debutul bolii și severitatea 
demenței. Scopul principal al îngrijirii medicale este de a face viața pacientului mai ușoară și 
mai plăcută. Intervențiile pentru demență vizează promovarea funcției și independenței 
pacientului cât mai mult timp posibil. 

Principalele direcții de intervenție de îngrijire medicală sunt: 

o Rutina zilnică 
o Nutriția și greutatea 
o Igiena personală 
o Obiceiurile toaletării și incontinența 
o Accidentele 
o Managementul fluidelor 
o Dispoziția și emoțiile 
o Rătăcirile  
o Tulburările de somn 
o Relațiile interpersonale 

 

Concluzii: 

 Demența este o pierdere progresivă a funcțiilor cerebrale care afectează abilitatea de a trăi și 
crește dependent. 

- Este afectată memoria, abilitatea de a înțelege și de a vorbi, abilitatea de a gândi. 
- Multe boli pot duce la simptomele demenței (boala Alzheimer este cea mai comună) 
- Demența afectează persoanele vârstnice de obicei (dar nu tot timpul), dar nu este o 

parte normală a îmbătrânirii.  
- Speranța de viață a persoanelor cu demență este imprevizibilă, boala putând evolua în 

jur de 10 ani. 
- Deși demența este o boală care scurtează viața, o altă afecțiune sau boală (cum ar fi 

bronhopneumonia) poate declanșa moartea 
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 Știința medicală nu este sigură cu privire la cauzele sau prevenția demenței. 
- Nu există niciun tratament pentru aceasta  
- Rămânând activ și trăind sănătos sunt recomandate pentru reducerea riscului  

 A avea grijă de un pacient cu demență este foarte provocator. 
- Îngrijitorii au de învățat despre demență și abilitățile de îngrijire 
- Membrii de familie fac adesea modificări majore în viața lor, inclusiv renunțarea la 

serviciu 
 O persoană cu demență are nevoie în continuare de o bună calitate a vieții, dar fără asistență 

din partea familiei și a îngrijitorilor, este mult mai dificil pentru ei de a-și atinge scopurile.  
- Participând la activități adecvate poate ajuta o persoană cu demență să-și atingă 

scopurile și plăcerea. 
- Activitățile joacă un rol semnificativ în tratarea comportamentelor provocatoare. 
- Sunt mai multe căi de a planifica și furniza activitățile corespunzătoare pentru 

persoanele cu demență. 
- Înțelegerea a ceea ce face o persoană unică poate ajuta la planificarea unor activități 

adecvate pentru persoanele cu demență. 
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MODULUL 14. Modalități de detectare a formelor de abuz 

 

Durata (ore): 13 ore/grup, se combină elementele teoretice (5 ore) cu exercițiile practice (8 

ore) 

Rolul îngrijitorilor: îngrijitorul trebuie să trateze cu prioritate nevoile legitime ale beneficiarului 

dincolo de interesele familiei sau ale instituției pentru care lucrează. Persoana deservită 

trebuie să fie tratată într-un mod demn, indiferent de statutul, atitudinea și acțiunile acesteia. 

 

14.1 Introducere 

Conform declarației Principiilor europene ale bioeticii, suntem de părere că există o 

demnitate ontologică comună tuturor oamenilor, deoarece sunt ființe umane, merită toate 

drepturile omului, indiferent de gradul lor de autonomie fizică și de capacitate cognitivă. 

”Tratați persoana deservită cu afecțiune, apropiere și delicatețe” – ar trebui să fie unul 

din principiile care dirijează munca îngrijitorilor. Bunăstarea unei persoane deservite depinde 

atât de competența tehnică a îngrijitorului, cât și de capacitatea acestuia de a o face să se 

simbă binevenită, valoroasă și iubită. 

 

14.2 Dezvoltarea conceptului de abuz în raport cu rolul îngrijitorului 

Pe lângă competențele tehnice și responsabilitățile specifice ale unui îngrijitor (precum 

însușirea tehnicilor de alimentație și nutriție, transportul persoanelor vârstnice, respectarea și 

administrarea rețetelor medicale, etc.), există un set de aptitudini și responsabilități din aria 

psiho-socială, care pot îmbunătăți confortul psihologic al persoanelor vârstnice. Acest set 

include și modul de detectare al unei forme de abuz, neglijență sau tratament rău, precum și  

modul de raportare – în conformitate cu legislația națională/protocoalele locale. Acest set de 

competențe poate fi format prin principii, sarcini și practici specifice, precum: 

• Disponibilitate și discreție față de persoana deservită. Respectarea intimității și a 

confidențialității. În timp ce confidențialitatea se raportează la informațiile/datele 

specifice fiecărei persoane, intimitatea se referă la respectarea spațiului personal și a 

corpului (a integrității fizice). 

• Protecția persoanei deservite împotriva aspectelor lumii care, prin prisma patologiilor 

care pot apărea, devine un loc ostil. Așa cum susține Leonardo Boff (Brazilia, 1999), 

îngrijirea celuilalt nu este un act punctual, ci se compune dintr-o serie de atitudini care 

permit protejarea de efectele nocive pe care le poate avea lumea asupra persoanei 

tratate, din cauza patologiilor posibile;   
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• Promovarea autonomiei fizice a persoanei deservite. Este necesar să se evite atitudinile 

paternaliste și de substituție pe care îngrijitorii le afișează uneori din motive care țin de 

grabă. 

• Promovarea autonomiei intelectuale a persoanei deservite. Nu este nevoie să 

accentuăm incapacitatea persoanelor cu competență cognitivă redusă/să facem ca 

persoanele cu competență cognitivă redusă, să își piardă cu totul capacitățile. 

• Păstrarea încrederii în capacitatea celuilalt. Beneficiarii au nevoie de abilitățile lor, oricât 

de limitate ar fi acestea, precum și de recunoașterea acestora. Opusul ar diminua 

considerabil stima lor de sine. 

• Identificarea tuturor dimensiunilor suferinței, nu doar cele strict fiziologice. Suferința nu 

este niciodată doar fizică. Îngrijitorul trebuie să fie în măsură să interpreteze diferitele 

expresii ale suferinței și, dacă este nevoie, să se adreseze profesionistului care o poate 

trata. 

• Fiți de încredere! Încrederea este una din calitățile principale ale unui îngrijitor. Persoana 

îngrijită trebuie să fie sigură că îngrijitorul este accesibil și că este disponibil ori de câte 

ori este nevoie. 

• Ascultarea este esențială pentru a înțelege povestea beneficiarului.  

• Păstrați o anumită distanță emoțională față de persoana deservită. Se vor evita pozițiile 

extreme, nu se va empatiza în mod excesiv cu persoana deservită, nici nu se va afișa o 

atitudine profesională lipsită de căldură. 

• Respectați diferențele culturale. Acest lucru este deosebit de important atunci când 

persoana îngrijită sau îngrijitorul are diferite moduri de trai, din motive care țin de 

generație, motive sociale sau de origine. Organizați-vă modul de îngrijire, inspirându-vă 

din obiceiurile propriei culturi. 

• Asigurarea unei comunicări fluide cu persoana deservită. Trebuie să fim atenți la 

expresiile dezgustului sau dorinței persoanei deservite, care uneori pot fi foarte subtile. 

• Capacitatea de a acționa dincolo de coduri și recomandări, atunci când există o 

suspiciune bine întemeiată că aplicarea oarbă a protocoalelor dăunează persoanei 

deservite. Toate relațiile cu ceilalți trebuie să fie ghidate de valori împărtășite de o 

comunitate. Totuși, îngrijitorul trebuie să poată depăși protocoalele atunci când situația 

o cere; adică atunci când aplicarea lor strictă poate genera mai mult rău decât bine. 

Aplicarea acestor principii etice și practice oferă un instrument de prevenire a abuzului și 

tratamentului rău. În orice caz, dacă există suspiciuni sau certitudini cu privire la orice formă 

de abuz, el/ea va acționa în conformitate cu protocoalele stabilite. 

Definiția abuzului persoanelor vârstnice: 

Declarația de la Toronto (2002): 

”Acțiunea unică sau repetată sau lipsa răspunsului corespunzător apărute în cadrul oricărei relații ce 

presupune încredere, care provoacă vătămări sau dureri unei persoane vârstnice.” 
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14.3 Tipuri de abuz 

► Fizic; ► Sexual; ► Psihologic sau emoțional; ► Economic; ► Neglijență; ► Abandon; ► 

Încălcarea drepturilor. 

Pentru prevenirea și detectarea abuzurilor, este necesară stabilitrea clară a unor 

protocoale de acțiune care să îmbine perspectivele administrației, ale instituțiilor și grupurilor 

diferite implicate în contactul sau îngrijirea persoanelor vârstnice. Un model de protocol este 

prezentat mai jos, specific regiunii Cataloniei. 

Ce este protocolul-model? 

Protocolul este un document de bază care definește și specifică liniile de acțiune 

comună ale serviciilor sociale, precum și rețeaua de resurse municipale de proximitate care să 

interacționeze într-un mod direct sau indirect cu persoanele vârstnice, dar care să prevină și să 

abordeze într-un mod cuprinzător situațiile de rele tratamente. 

 

Ce include protocolul? 

► Introduce conceptul de prevenire 

► Stabilește proceduri specifice pentru diferiți agenți implicați 

► Creează instrumentele tehnice necesare, în funcție de modul de acțiune 

► Are în vedere principiile etice ale performanței: respect, ascultare activă, informare, 

participare, acompaniament pe tot parcursul procesului, autonomie, autodeterminare 

► Se concentrează pe intervenția asupra persoanei care cauzează tratamentul rău 

► Evidențiază complementaritatea între asistenți și restul personalului necesar 

► Servicii  

► Sănătate 

► Justiție 

► Organisme de securitate 

► Identifică fazele diferite ale procesului de acțiune înainte de tratamentul rău: definiție, 

procedură specifică, instrumente necesare și schema de operare a fiecărei faze. 

► Detectare 

► Evaluare 

► Intervenție. 

Linii de acțiune: 

Prevenire 
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► Conștientizare și informare 

► Formarea în cadrul diferitelor grupuri 

► Coordonarea inter-instituțională 

► Acțiuni de cercetare 

Detectare 

➢ Evaluare 

➢ Intervenție 

Prevenire 

Prevenirea urmărește să reducă debutul unor cazuri noi și să facă să dispară modelele 

culturale care generează comportamente abuzive. 

Idei cheie: 

► Vizibilitatea fenomenului maltratării 

► Modificarea atitudinilor și acțiunilor bazate pe prejudecăți 

► Promovarea drepturilor persoanelor vârstnice și a tratamentului bun 

► Eradicarea maltratării indiferent de forma în care este manifestată 

► Implicarea într-un mod colectiv a tuturor agenților și a întregii societăți. 

În general, sunt considerate bune practici municipale cele orientate spre: 

► Favorizarea unei abordări intergeneraționale: discuții despre bunici și cu bunici 

► Promovarea rețelelor sociale în comunitate: Radars, Meals in company 

► Crearea serviciilor care sprijină îngrijitorii, precum: Time for you, Respir. 

► Încurajarea grupurilor de suport și ajutor reciproc printre vârstinicii din centrele de sănătate 

și centrele sociale și comunitare, precum și la nivel de comunitate: grupuri de îngrijitori, 

acțiuni comunitare din districte 

► Promovarea acțiunilor informative și formative care vizează împuternicirea și 

conștientizarea vârstnicilor: scheme de sănătate în districte, ateliere pentru centre de îngrijire. 

Atenția: 

Protocolul stabilește trei faze în cadrul procesului de acțiune, înaintea unui caz de maltratare: 

1. Detectare 

2. Evaluare 

3. Intervenție. 

Detectare: Identificarea unui posibil abuz. 
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➢ Agenți detectori 

➢ Sănătate 

➢ Organisme de securitate 

➢ Servicii municipale de asistență și promovare   

➢ Familia/mediul relațional al persoanelor vârstnice  

➢ Circuitul în Centrele de Servicii Sociale 

INSTRUMENT: 

 „Formular de înregistrare pentru Indicatorii de alertă” 

Evaluare: confirmarea abuzului și gravitatea situației 

➢ Servicii sociale de sănătate 

➢ Evaluare cuprinzătoare 

➢ Fizică 

➢ Emoțională 

➢ Cognitivă   

➢ Interviuri 

➢ Aplicarea instrumentelor de evaluare 

➢ Coordonarea cu alte servicii 

INSTRUMENTE: 

„Jurnalul indicatorilor de alertă”  

„Tabel cu factori de risc și factori de protecție”  

Discurs: Specificați planul de lucru cu persoana în cauză, pentru rezolvarea situației   

► Coordonarea între profesioniști 

► Activarea resurselor 

► Activarea măsurilor de protecție 

► Acțiunea asupra persoanei vinovate de maltratare, pentru a evita recidiva 

► Evaluarea și închiderea intervenției 

Instrument:  

„Notificarea Parchetului sau Instanței, în cadrul Serviciului de protecție a victimelor” 

 

Obiective 

■ Cooperarea dintre serviciile sociale și serviciile de sănătate în situații cu risc de maltratare a 

persoanelor vârstnice.  

■ Stabilirea legăturilor și a circuitelor sistemelor, pentru a asigura continuitatea atenției. 

■ Identificarea sarcinilor și acțiunilor specifice fiecărui sistem. 



   
 

123 
 

 

Formarea profesioniștilor din Centrele de Sănătate 

Principalul obiectiv este de a forma, informa și crește gradul de conștientizare, cu scopul de a 

favoriza o imagine și o poziție proactivă față de maltratarea persoanelor vârstnice. 

 

Evaluarea și revizuirea protocolului. 

Evaluări principale: 

■ Cadrele de consultare și de referință sunt necesare pentru profesioniști și, în special, pentru 

recepția noilor încorporări (orientarea noilor angajați) 

■ Majoritatea sunt utilizate de către partea de intervenție și comunicare – Parchetul. 

■ Înaintarea porțiunilor de prevenție  și sensibilitare către profesioniștii din rețea detașați pe 

teritoriu. 

Continuitate: un protocol întotdeauna deschis și supus revizuirii, așa cum este acesta 

prezentat în Figura 1 . 

  

   

 

 

24 

 

                                                           
24 Figura 1. Adaptare a unui model de protocol utilizat în Barcelona 
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■ Continuă să lucreze la îmbunătățirea tratamentului maltratării începând cu prevenirea, 

detectarea, intervenția și evaluarea 

■ Continuă transversal, implicând toate nivelurile organizației municipale în prevenire, 

detectare și îmbarcare 

■ Educarea continuă a profesioniștilor în îngrijiri sociale utilizând formate noi; urmărirea și 

evaluarea Procedurii specifice de sănătate. 

■ Îmbunătățirea cunoștințelor despre fenomen și a consiliului de reabilitare psihosocială – 

stabilirea procedurilor cu organismele de securitate și umărire penală din 

regiune/județ/district. 

 

Bibliografie și surse online: 

• Boff, L., “Saber y Cuidado”. Brasil: Vozes Brasil, 1999 

• DD.AA. “The Call to Care: Dilemmas and Directory of Caring,” The Center for Ethics 

and Caring. Sioux Falls, 2005 

• Clark, D., “Total pain, disciplinary power and the body in the work of Cicely Saunders, 

1958-1967. Social Sciendce and Medicine 49: 727-736, 1999 

• Held, V., “Ethics of Care” Oxford University Press, 2005 

• Mèlich, J.C., Ética de la compasión. Barcelona. Herder, 2010 

• Torralba, F, Rosàs Tosas ;“Ética del cuidador domiciliario profesional: Cátedra Ethos. 

Universitat Ramon Llull Mémora Fundación. Barcelona, 2018 

• Los derechos de las personas mayores. Conclusiones del Foro Mundial de ONG sobre 

envejecimiento. Madrid, del5 al9 de abril de 2002 

• Protocol d’atencio als maltractaments. Ajuntament de Barcelona..  

http://estatic.bcn.cat/GentGran/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/Maltra

ct-gent-gran-PART-0.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://estatic.bcn.cat/GentGran/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/Maltract-gent-gran-PART-0.pdf
http://estatic.bcn.cat/GentGran/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/Maltract-gent-gran-PART-0.pdf
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MODULUL 15. Activități sociale, voluntariat, învățarea intergenerațională 

 

Durata (ore): 14 ore/grup, se combină elementele teoretice (5 ore) cu exercițiile practice (9 

ore) 

15.1 Practici intergeneraționale – 4 ore 

Definiție: 

„Practica intergenerațională are ca scop reunirea oamenilor de diverse vârste pentru 
desfășurarea unor activități reciproc benefice, care să promoveze o mai bună înțelegere și 
respect între generații.” 

 

Câteva dintre principiile practicii intergeneraționale (IP)25 

1. Beneficii reciproce: Practica intergenerațională se bazează pe principiul obținerii de 
beneficii de către generațiile participante. Lucrând împreună, ambele grupuri asigură 
menținerea aptitudinilor tradiționale importante pentru generațiile viitoare. 

2. Acțiune participativă: O practică intergenerațională de succes se bazează pe 
aspirațiile generațiilor participante. Atâta timp cât ambele grupuri sunt pe deplin implicate 
în conturarea programului și în obținerea unui sentiment de proprietate și de putere în 
modelarea și transmitera acestuia mai departe. O bună practică intergenerațională 
trebuie să fie dinamică și să conecteze generațiile între ele. 

3. Bazată pe bunuri (cunoștințe): În mod tradițional, abordarea practicii și politicii sociale 
este cel mai adesea utilizată pentru a identifica o problemă și apoi pentru a încerca 
eliminarea respectivelor circumstanțe sau comportamente care o generează. În cazul în 
care abordează deficitele/minusurile, se va lucra pe baza unui model. Practica 
intergenerațională se bazează pe bunuri. Lucrează cu generațiile pentru a le ajuta să-și 
descopere punctele forte și apoi se bazează pe acestea în construirea succesului, 
înțelegerii și a respectului reciproc.  

4. Bine planificată: O practică intergenerațională nu are ca scop înlocuirea conexiunilor 
naturale, ci reflectă, în schimb, încercarea conștientă de a crea schimbări pozitive, pe 
lângă procesele naturale. Se bazează pe programe sau proiecte structurate, iar dovada 
este că principiile unei bunei proiectări a programelor sunt la fel de importante pentru o 
practică intergenerațională de succes, ca orice alt proiect. 

5. Bazată pe cultură: din cauza diversității culturale bogate care există în întreaga Europă, 
nu pot exista programe comune care să funcționeze peste tot. În timp ce principiile 
abordării se pot baza pe aceleași nevoi, contextul și atitudinile oamenilor pot fi foarte 
diferite. 

6. Întărește legăturile comunității și promovează o cetățenie activă: practică 
intergenerațională promovează implicarea oamenilor din mai multe generații. Accentul 
pus pe conexiunea pozitivă, recunoscând și bazându-se pe punctele forte ale oamenilor, 

                                                           
25 Din: ghidul de idei pentru planificarea și implementarea proiectelor intergeneraționale. Proiectul MATES, 

www.matesproject.eu  

http://www.matesproject.eu/
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este o modalitate extrem de eficientă pentru a construi comunități mai puternice, mai 
bine conectate, cu capital social crescut și cu cetățeni mai implicați în democrația locală 
și nevoile sociale. 

7. Provocarea persoanelor vârstnice: atât tinerii cât și bătrânii sunt victimele 
stereotipurilor de vârstă din întreaga Europă. Practică intergenerațională oferă 
generațiilor un mecanism de interacționare, muncă și explorare, redescoperind astfel 
realitatea în ceea ce privește propria persoană și avantajele implicării în activități cu alte 
generații. 

8. Interdisciplinar: În ultimul an, a avut loc un fenomen de creștere a nivelului de 
specializare în domeniul formării și al dezvoltării. Practică intergenerațională oferă 
specialiștilor un mijloc și o oportunitate pentru îmbogățirea experienței profesionale, 
putându-se lucra astfel într-un mod mai incluziv și implicându-se mai mult în formarea 
altor grupuri care să le permită acestora să se gândească mai mult la modul în care își 
desfășoară activitatea. 

Un bun exemplu de activitate intergenerațională: elevii de liceu îi învață pe vârstnicii dintr-un 
azil de bătrâni26 să utilizeze telefoane inteligente.  

Alte exemple de activități intergeneraționale (proiectul CALAIX din cadrul centrului rezidențial 
din Bagà, CAT (SP), coordonat de Fundació Salarich-Calderer; activități copii-seniori regăsite 
la majoritatea cluburilor pentru vârstnici, tip Casal, din Catalonia etc) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizită la un club de seniori-CASAL, în L’Hospitalet de Llobregat, arhiva proiect Erasmus+, STRACOV 

 

 

 

                                                           
26 https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-

mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw  

  

https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw
https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw
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15.2.1. Despre motivație: 

Conform unui studiu publicat în 2011 de „Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor 

de Viață și de Muncă”, persoanele vârstnice își doresc să desfășoare activități de voluntariat 
din următoarele motive: 

▪ Reciprocitatea: una dintre principalele motivații pentru care persoanele vârstnice 
desfășoară activități de voluntariat este aceea de a oferi și ei la rândul lor sprijinul și 
ajutorul pe care l-au primit în trecut. 

▪ Membru activ al societății: unii voluntari intenționează să se alăture unui grup pentru a 
face mai vizibile problemele sociale 

▪ Cererea mare de învățare în sensul cel mai larg: deseori, voluntarii profită de șansa de 
a putea dobândi cunoștințe și aptitudini într-un domeniu pe care și-l pot alege 

▪ Identificarea prin inițiative: autonomia unei inițiative crește motivația de a deveni implicat. 
 

15.2.2. Efectele voluntariatului asupra persoanelor vârstnice 

▪ Extinderea rețelelor 
▪ Sentimentul de a fi de ajutor 
▪ Creșterea respectului de sine 
▪ Dezvoltarea unor noi abilități 
▪ Conștientizarea abilității de a schimba lucrurile la senectute 
▪ Interesul pentru activități suplimentare de voluntariat 
▪ Îmbunătățirea stării de sănătate și a bunăstării voluntarilor 
▪ Crearea unei culturi de apreciere 
▪ Includerea voluntarilor în vârstă, cu probleme de sănătate. 

 

15.2.3. Cum să pregătim și să supraveghem voluntariatul27? 

a) Pregătirea motivațiilor și a așteptărilor 
▪ Atunci când cineva aude despre posibilitatea unui voluntariat realizat în cadrul unui 

proiect social în străinătate, mintea începe să fabuleze. Gândul nostru se duce imediat 
la cei aflați în suferință, mai ales în anumite părți ale lumii. Cei aflați în suferință au nevoie 
de ajutor, de ajutorul nostru. 

b) Învățare interculturală. 
▪ Are deja o persoană cu vârsta peste 50 de ani o vastă experință în ceea ce privește 

viața, astfel încât să fie deschisă la orice nouă contribuție culturală? Sau dimpotrivă, 
bagajul cultural este atât de definit încât prejudecățile predomină în opiniile personale 
exprimate de cei în vârstă? 

                                                           
27 Din: Still Active! Training course for senior volunteers. Davide di Pietro. Lunaria. Italia 

15.2 Voluntariat pentru persoanele vârstnice – 6 ore 
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▪ Un formator trebuie să țină cont de ambele extreme ale procesului continuu, astfel încât 
fiecare voluntar în vârstă să poată pleca în străinătate pentru activități de voluntariat. În 

plus, fiecare persoană poate atinge una dintre extreme numai în ceea ce privește 
anumite asptecte: cineva poate fi extrem de deschis cu privire la, de exemplu, relațiile 
de familie și în același timp extrem de strict în ceea ce privește ideile politice. 

▪ Pentru a oferi sprijinul de care au nevoie participanții în vârstă, pe ce ar trebui să se 
concentreze formatorul în unitatea sa educațională interculturală?  

o Flexibilitate: se va considera ceva normal. Majoritatea persoanelor în vârstă 
implicate în acțiuni de voluntariat în străinătate declară că proiectul la care au 
participat nu corespundea cu ceea ce a fost scris în documentele de informare. 
Acest lucru se datorează și unei diferențe culturale în conceperea modelului de 
informare. 

o Răbdare: fiind în directă legătură cu flexibilitatea, răbdarea este o cerință 
necesară în practicarea voluntariatului de către persoanele în vârstă.  

o Curiozitate: ajută să fii curios? Da, deoarece fără o urmă autentică de curiozitate 
de cunoaștere a unor oameni sau situații noi, nimeni nu se poate bucura cu 
adevărat de un proiect de voluntariat. 

o Schimbul: Experiența de învățare interculturală în străinătate este una dublă: 
voluntarul are de-a face nu numai cu o altă cultură, dar și cu puncte diferite de 
vedere, modalități diferite de a desfășura activități, etc.  

c) Rezolvarea conflictelor. 
▪ Conflictele fac parte în mod normal din experiența de viață. Punctele diferite de 

vedere, stilurile diferite de viață, viziunea diferită asupra lumii, pot duce la conflicte. 
Conflictele pot apărea din diverse motive: 

o Comunicare: suntem obișnuiți ca atunci când vorbim cu cineva să fim ascultați 
și înțeleși. 

o Așteptări false: S-ar putea să vreau să rezolv anumite situații prin acțiunile 
mele de voluntariat. Apoi, descopăr că de fapt nu mă așteptau pe mine și s-ar 
fi putut descurca foarte bine chiar și în lipsa mea. 

o Cine e cine, aici : când ajungi într-o organizație nouă, întâlnești mulți oameni 
și nu este ușor să înțelegi imediat ce fel de relație și dinamică funcționează 
între ei. 

o Îmi dau prea mult de lucru: ce i se poate cere unui voluntar? Ce nu i se poate 
cere?  

o Îmi dau prea puțin de lucru: câteodată voluntarii sunt într-adevăr văzuți ca 
oaspeți și astfel, poate părea nepoliticos să le cereți să lucreze prea mult. 

o Mă lasă mereu singur: cei care desfășoară activități individuale se pot simți 
puțin abandonați, dacă nimeni nu are grijă de ei.  

o Nu mă lasă niciodată singur: de fapt, unele locuri oferă o interpretare literală 
conceptului de „oaspete”, în ideea că nu ar trebui să fie niciodată singuri și 
câteodată invadează intimitatea altora. 

15.3 Persoanele în vârstă și voluntariatul. Bune practici (4 ore) 
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▪ Acestea sunt unele dintre principalele surse de conflict, dar trebuie menționat faptul că, 
de multe ori, sentimentul general de singurătate și nepotrivire care predomină poate 
duce la o combinație de probleme care nu sunt ușor de evaluat. 

▪ În timpul trainingului, poate părea ușor neplăcut să discutăm aceste subiecte și să dăm 
impresia că viitoarea experiență de voluntariat va fi problematică, însă de fapt nu este 
deloc așa. Este foarte important să subliniem faptul că, așa ca în orice altă experiență, 
s-ar putea să apară unele probleme și să facem anumite sugestii pentru a le evalua și a 
le depăși. Ce înseamnă voluntariatul28? Voluntariatul presupune munca pentru binele 
comun fără a fi remunerat sau beneficiind de mijloace de existență (hrană, cazare și 
probabil, bani de buzunar). Oamenii care fac voluntariat o fac deoarece ei cred în nevoia 
unei activități sociale utile – satisfacția constă în desfășurarea activității, nu în 
recompensele materiale. Trebuie să remarcăm faptul că dorința voluntarilor motivează 
mulți oameni să-și caute de lucru în domeniul social, medical și de mediu. Dedicarea 
acestor persoane și recompensele intrinseci ale activității pot fi exploatate de angajatorii 
(adesea din sectorul public) care doresc să reducă la minimum costurile salariale. 
Voluntarii pot fi folosiți ca substitut pentru angajații plătiți în mod corespunzător – așa 
cum rezultă din referirea la „Rentabilitate” din Towards a Europe for All Ages (Către o 
Europă pentru toate vârstele). „Spiritul” tradițional al voluntariatului este acela de a oferi 
sprijin, de a extinde și de a intensifica munca celorlalți, nu de a o minimaliza. Voluntarii 
se pot angaja și în acțiuni inovative, care altfel nu ar putea fi desfășurate de personalul 
remunerat. De asemenea, voluntarii desfășoară activități caritabile – vizitarea 
persoanelor în vârstă mai puțin active, legarea unor legături cu persoane aflate în 
închisoare, strângerea de fonduri pentru copii, etc. Tinerii au călătorit în calitate de 
voluntari încă din timpul celui de-al doilea razboi mondial; pentru a construi drumuri în 
Iugoslavia de după război, pentru a recolta fructe în Kibbutz-ul nou-stabilit, pentru a se 
alătura campaniilor de alfabetizare din Cuba. Aici, motivația nu a fost doar de „a ajuta” 
și de a face fapte bune, ci și de a îmbunătăți experiența voluntarilor, de a petrece timp 
de calitate alături de alți tineri și de a promova solidaritatea internațională. 

Persoanele mai în vârstă pot fi membri ai unor cluburi locale sau societăți, pot avea birouri 

în cadrul acestora sau în cadrul unor organizații naționale. Ei își petrec timpul participând la 

activități culturale, recreative, sportive, religioase și de altă natură, contribuind astfel la rețelele 

sociale care susțin societatea civilă. Însă, în contextul actual, considerăm că voluntariatul este 

oarecum mai potrivit pentru cei tineri – care se descurcă bine într-o altă țară, câștigând mai 

multă experiență, făcându-și noi prieteni, cu scopul a petrece timp de calitate și pentru a 

promova solidaritatea internațională.  

Portofoliul informațional al voluntarilor europeni ne pune la dispoziție informații contextuale 

folositoare cu privire la voluntariatul desfășurat în mai multe țări europene. Acest raport ne arată 

că în timp ce voluntariatul are diverse origini și traiectorii în cele cinci țări, există o convergență 

în faptul că statele recunosc din ce în ce mai mult nevoia de voluntari, pentru a suplimenta 

munca statelor care se confruntă cu criză financiară. În Olanda, voluntariatul s-a dezvoltat după 

cel de-al doilea război mondial ca o reacție la aroganța furnizorilor de servicii sociale. În Franța, 

voluntariatul a fost promovat de la începutul secolului al XX-lea pentru a compensa influența 

                                                           
28 Extras din : O lucrare despre constatările privind natura și amploarea voluntariatului în rândul persoanelor în 

vârstă din Uniunea Europeană. De Robert Moore. Din proiectul Grundtvig: Mobility 55 Mobility in Europe and active 

citizenship for the elderly 
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bisericii catolice și prin urmare, a unui proces secularizat. În perioada postbelică, sindicaliștii și 

de partidele de stânga au considerat că voluntarii subminau poziția lucrătorilor remunerați. 

Voluntarii au reușit totuși să desfășoare cu succes activități pentru cei neglijați în mod tradițional 

de sindicate; cei foarte săraci și cei fără adăpost. Acest lucru poate fi comparat cu ceea ce se 

întâmplă în Grecia, unde nu există dispoziții privind statul bunăstării, însă voluntariatul în anii 

1980,– domeniul bisericii, al tineretului și al organizațiilor de femei – era considerat „filantropie 

de clasă mijlocie”. În Germania, voluntariatul a fost tratat ca o contribuție la subsidiaritate, 

furnizând servicii și sprijin la nivel local. Doar Luxemburgul nu era un stat al bunăstării și nu se 

confrunta cu o criză a șomajului având un nivel foarte scăzut de voluntariat. Activitățile de 

volutariat au fost folosite ca răspuns la șomajul din Luxemburg, în opoziție cu Regatul Unit, 

unde reglementările privind indemnizațiile îi împiedicau pe șomeri să beneficieze de voluntariat. 

AVSO (Asociația Organizațiilor pentru Servicii Voluntare) oferă un rezumat util al statutului 

voluntarilor în mai multe țări ale UE29 și mi s-a oferit șansa de a arunca o privire asupra unor 

proiecte de rapoarte care stau la baza paragrafelor care urmează. 

Se pare că există un larg consens cu privire la semnificația voluntariatului – voluntarii 

lucrează din propria voință, fără o remunerație, lucrează pentru o organizație din motive 

altruiste, pentru alte persoane decât familia voluntarului, sau pentru a aduce beneficii societății 

ca un întreg30. Cu toate acestea, statutul juridic al voluntarilor variază. Impozitarea și 

indemnizațiile variază în țările UE. În timp ce tuturor voluntarilor li se permite decontarea unor 

cheltuieli, acestea devin ușor impozabile în Olanda. În mod similar, voluntarii olandezi care 

merg în străinătate își pierd drepturile la asigurările sociale. Există, de asemenea, dificultăți în 

UE și în ceea ce privește asigurarea de sănătate, deoarece formularul E-111 poate fi eliberat 

numai pentru o perioadă de trei luni. Franța nu are un cadru legal general care să ofere protecție 

și drepturi voluntarilor, deși sunt în discuție legi (a se vedea mai jos). Până în anul 2000, 

legislația franceză a făcut o distincție între „bénévolat” – voluntari cu jumătate de normă care 

lucrează câteva ore pe săptămână, dar care nu au drepturi sociale sau protecție juridică și 

„volontariat” – voluntari cu normă întreagă. Aceștia din urmă au o asigurare socială pentru 

munca lor și, dacă au fost „voluntari pentru solidaritate internațională” care lucrează în 

străinătate, primesc un sprijin special la întoarcere. 

Indiferent de vârsta lor, voluntarii care trec granițele naționale pot întâmpina probleme cu 

privire la permisele de muncă și de ședere, în timp ce voluntarii din afara UE pot întâmpina 

dificultăți în obținerea vizei. Atitudinea restrictivă actuală față de imigrație și creșterea 

xenofobiei sunt evidențiate de succesul aferent al partidelor de dreapta care doresc să pună 

pe primul loc „cetățenii” în toate domeniile vieții publice. Acestea nu urmăresc să faciliteze 

relaxarea juridică și pot descuraja și potențialii voluntari. Este ușor de imaginat o campanie 

îndreptată împotriva „voluntarilor falși” montată de partidele de extremă dreaptă. 

                                                           
29 Belgia, Franța, Italia, Olanda, Spania  

30 O contribuție majoră la reducerea costurilor de bunăstare a statului de către persoanele în vârstă este prin 

îngrijirea altor bătrâni. Cel puțin în Regatul Unit, bătrânii reprezintă o sursă majoră de îngrijire pentru bătrâni. Este 

vorba de moartea unui partener la fel de mult ca și înaintarea anilor care ar putea precipita necesitatea unei forme 

de îngrijire instituțională pentru persoanele în vârstă. 
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 Nu există nicio lege europeană cu privire la voluntari și fiecare stat operează conform 

propriei legislații, care a fost raportată ca producând „dificultăți administrative și juridice grave” 

în Belgia, de exemplu. Italia nu are nicio categorie de viză pentru voluntari, iar voluntarii din 

Olanda necesită un permis de ședere, dacă intenționează să rămână pentru o perioadă mai 

mare de trei luni și „de cele mai multe ori, se luptă pentru aprobarea șederii lor”. Cetățenii din 

afara Europei necesită un permis de muncă și trebuie să facă dovada unui venit suficient pentru 

a putea rămâne (AVSO:10). Acest aspect dă naștere la numeroase întrebări care vor fi 

abordate ca parte a cercetării continue în cadrul proiectului: „Care ar fi statutul juridic al unei 

persoane străine aflată la pensie și care desfășoară activități de voluntariat, în fiecare țară a 

UE” și „Ce fel de legislație europeană ar armoniza statutul voluntarilor în întreaga Uniune?” 

În ce măsură participă deja persoanele vârstnice la activitățile de voluntariat? Din nou, 

Portofoliul Informațional ne oferă câteva indicații. În Olanda, circa o treime din voluntari au 

peste 55 ani, în Franța 40%, în Germania peste 30% au peste 55 ani și în Luxemburg circa un 

sfert din toți voluntarii au peste 55 ani. Pentru Grecia nu sunt disponibile astfel de date; în 

domeniul social și de sănătate, 19% dintre voluntari au peste 45 ani și 2,6% peste 65 ani. Datele 

din Regatul Unit sunt disponibile în mod diferit, dar arată că peste 40% dintre cei cu vârste 

cuprinse între 55 și 74 ani participă la activități de voluntariat și 35% au vârste peste 75 de ani, 

cotele ambelor grupuri crescând de la studiul anterior din 1991 (Studiul Național de Voluntariat, 

1997). 

Concluzii 

Caracteristicile sociale ale voluntarilor în general (nu în special voluntarii în vârstă) 
sugerează că probabil sunt reprezentanți ai grupurilor cu venituri mai mari și cu o educație mai 
bună. Voluntariatul în serviciul comunitar: Voluntariatul în secolul XXI, publicat în asociere cu 
Demos susține că persoanele mai în vârstă, care sunt mai sărace – și care nu au acces la o 
mașină – sunt mai puțin dispuse la a face voluntariat. Dar, de asemenea, subliniază faptul că, 
pe lângă diviziunea activă/inactivă în rândul persoanelor în vârstă, va exista o diviziune între 
cei cu știință de carte și cei analfabeți. Foștii „voluntari cu știință de carte” își vor transmite 
„cunoștințele celor care au fost marginalizați de analfabetismul tehnic, atât tineri, cât și bătrâni”. 
Un alt comentariu din acest raport ne va prezenta în continuare viziunile simple asupra 
persoanelor în vârstă. 

Tânăra generație în continuă înflorire va forma noua generație de voluntari în vârstă, dar 
nu se va mulțimi cu preluarea rolului atribuit în prezent voluntarilor în vârstă. Consumatori mai 
mari decât generațiile anterioare, vor cere roluri care să le corespundă intereselor, abilităților și 
stilului lor de viață. Ei vor dori să spună mai multe în ceea ce privește modul în care rolurile de 
voluntariat sunt organizate și gestionate. 

Voluntarii viitorului nu vor fi probabil atât de dispuși să-și asume sarcini în roluri 
subordonate sau să ajute angajații cu normă întreagă, atunci când ei înșiși posedă cunoștințe 
tehnice și profesionale și poate experiență managerială, considerând că toate acestea au o 
importanță enormă pentru angajații cu normă întreagă ai agențiilor pentru care s-au oferit 
voluntari - și aici, desigur, se resimte o urmă a fricii sindicatelor în ceea ce privește utilizarea 
voluntarilor. 
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MODULUL 16. Dispozitive și programe digitale și tehnice care facilitează autonomia persoanelor în vârstă 
 
Durata (ore):12 ore/grup, combină elementele teoretice cu exercițiile practice  
  

1. Obiectivele de învățare ale modulului: 
 

• Să înțeleagă situația persoanelor în vârstă din lumea modernă; 

• Să cunoască programele și dispozitivele care facilitează autonomia persoanelor în vârstă; 

• Să descopere modalitățile de introducere a persoanelor în vârstă în utilizarea acestor dispozitive și programe; 

• Să cunoască dificultățile pe care le întâmpină persoanele în vârstă în mediul tehnic. 
•  

2. Structura modulului: 
Nr.  SUBIECTE/SUB-

TEME 
CONȚINUT METODE/ACTIVITĂȚI RESURSE, INSTRUMENTE, 

MATERIALE AJUTĂTOARE 
DURATA 

1 2 3 4 5 6 
1. Tehnologiile de 

ultimă generație în 
viața persoanelor în 
vârstă 

• De ce tehnologia de 
asistență poate fi utilă în 
viața de zi cu zi a 

persoanelor în vârstă 

• - Prezentare 

• - Explicație; 

• - Dezbatere; 

• - Sinteze de articole de 
specialitate 

-  Curriculum în format PDF 
format și/sau prezentare 
PowerPoint, fișe de lucru, 
fotografii pentru exerciții. 
- Laptop, video proiector și 
ecran de proiecție, tablă de 
scris/flipchart, marker 
 

 
2 ore 

2. Tehnologie de 
Asistență 
Ambientală (AAT) 
 

- Ce este AAT 
- Exemple de programe și 

dispozitive AAT  

• - Prezentare; 
- Exemplificare/ imagine/ 
video proiecție 
- Dezbatere 
-  Sinteze de articole de 
specialitate 
- Sesiune de întrebări și 
răspunsuri 

3 ore 

3.  Robotica Serviciilor • Ce este robotica 
serviciilor 

• Exemple de robotică a 
serviciilor 

 

• - Prezentare; 
- Exemplificare/ imagine/ 
video proiecție 
- Dezbatere 
-  Sinteze de articole de 
specialitate 

3 ore 
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- Sesiune de întrebări și 
răspunsuri 

4. Persoanele în 
vârstă în contextul 
tehnologiei 
moderne 

• Cu ce provocări se 
confruntă persoanele în 
vârstă în acceptarea 
AAT 

• Modalități de facilitare a 
implementării AAT  

• - Prezentare; 

• - Exemplificare. 

• - Dezbatere 

• - Sesiune de întrebări și 
răspunsuri 

3 ore 

5. Concluzii • Feedback, recapitulare, 
revizuire 

- Sinteză, revzuire; 

• Feedback; 
- Concluzii 

1 oră 

Total  12 ore 
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3. Rezumatul cuprinsului 
 
3.1. Introducere 

Procesul natural de îmbătrânire nu este întotdeauna însoțit de un nivel ridicat al condiției 
fizice și psihice. Totuși, speranța medie de viață extinsă determină societatea să caute 
modalități de menținere a acestor funcții importante și să păstreze calitatea vieții la niveluri 
ridicate pentru persoanele cu vârsta înaintată. Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) și 
Robotica Serviciilor au un potențial considerabil de îmbunătățire a calității vieții persoanelor în 
vârstă și a îngrijitorilor. Tehnologiile inovatoare pot oferi siguranță suplimentară, sprijin în 
mobilitate, participare socială, formare cognitivă și independență. 
 
3.2. Tehnologia de  Asistență Ambientală (AAT) 

Tehnologia de  Asistență Ambientală (AAT) este o abordare cu ajutorul căreia oamenii 
pot trăi și îmbătrâni cât mai mult posibil. AAT se concentrează pe îmbunătățirea autonomiei 
persoanelor în vârstă, ușurându-le activitățile din viața de zi cu zi și monitorizându-le starea de 
sănătate. 

Programul „Active Assisted Living” (ALL) reprezintă un program european de finanțare, 
care se concentrează în principal pe dezvoltarea tehnologiei inovatoare de asistență 
ambientală (AAT) pentru îmbunătățirea vieții persoanelor în vârstă și a îngrijitorilor. Acest scop 
este atins prin producerea și dezvoltarea inteligenței ambientale (Aml) care este un mediu 
electronic receptiv și sensibil la prezența oamenilor. ATT este ca o umbrelă mare sub care se 
adăpostesc aplicații precum: detectoare de cădere, tehnologie GPS, senzori pentru semne 
vitale și metabolici, ajutoare de memorie, emițătoare de radiofrecvență, roboți de asistență, etc. 
În ultimii ani, programele comune AAD au finanțat diverse proiecte europene în domeniul TIC 
și al AmI, care au avut ca scop dezvoltarea de soluții inovatoare în AAT. Mai jos sunt prezentate 
câteva dintre proiectele lor: 

• ALADDIN – o platformă tehnologică pentru viața asistată a persoanelor vârstnice cu 
demență și a îngrijitorilor lor; Perakis, Haritou, & Koutsouris, 2009. 

• BEDMOND – asistență bazată pe un model de comportament pentru detectarea timpurie 
și gestionarea bolilor neurodegenerative; Hochgatterer, et al., 2011. 

• ROSETTA – servicii de orientare și conștientizare pentru o viață independentă; Meiland, 
et al., 2014. 

• Mylife – tehnologie multimedia pentru independența și participarea persoanelor cu 
demență; Hellman, 2012. 

• Human Link – un dispozitiv de asistență și de urmărire a persoanelor cu Alzheimer; 
start – up românesc, Connected Medical. 
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Sursa fotografiei: https://connected-medical.com/ 

 
3.3. Robotica serviciilor 

Robotica serviciilor a fost, de asemenea, fondată în toate programele ALL. În ultimii ani 
serviciile robotice au atins un nivel înalt de dezvoltare, iar potențialul de cercetare în acest 
domeniu este în continuă creștere. Tehnologia robotică integrează roboții și AmI pentru a oferi 
sprijin cognitiv și fizic persoanelor în vârstă și îngrijitorilor. Roboții oferă susținere persoanelor 
în vârstă în propriile lor case, ajutându-i la finalizarea multor activități, cum ar fi gătitul, menajul, 
inclusiv monitorizarea stării de sănătate și a bunăstării. 
Federația Internațională de Robotică (IFR) definește un robot de servicii ca un robot cu 
autonomie parțială sau totală. Roboții cu autonomie parțială presupun interacțiuni om-robot, în 
timp ce un robot cu autonomie totală nu necesită niciun fel de interacțiune om-robot.  
Nejat, et al. (2008) împarte roboții de asistență în două categorii: 
1.1. Roboți Non – Interactivi – mai exact, roboții de reabilitare care însoțesc persoanele în 

vârstă cu mobilitate limitată (de exemplu, scaun cu rotile inteligent, exoschelet, ajutoare 
personale, etc.) 

1.2. Roboți Interactivi sau roboți de asistență socială – denumiți și însoțitori sau roboți de 
servicii –,  ajută persoanele în vârstă în efectuarea activităților de bază, de partipare socială 
și mobilitate. Acești roboți monitorizează persoana în vârstă, îi asigură siguranța și îi 
îmbunătățește starea de bine și sănătatea psihologică. 

 
Scopul ALL este de a integra roboții de asistentă socială în mediile reale de acasă, unde robotul 
ar face parte dintr-un mediu de asistență inteligentă. Mai jos vă prezentăm câteva exemple de 
astfel de roboți: 

• PEARL – un robot autonom mobil, capabil să ghideze persoana în vârstă, să îi 
reamintească activitățile de rutină, să îi monitorizeze parametrii vitali, să manipuleze 
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obiecte, să trimită informațiile furnizorilor de îngrijire; Pineau, Montemerlo, Pollack, Roy, 
& Thrun, 2003; Pollack, et al., 2002. 

• Care-O-Bot 3– este o platformă autonomă mobilă. Acest robot ajută la activitățile zilnice, 
de exemplu ajunge într-un punct dat, cară lucruri grele. Care-O-Bot poate oferi ajutor 
eficient în caz de urgență (de exemplu, căderi) prin trimiterea de informații îngrijitorilor; 
Fraunhofer Institut, 2015. 

• Hector – acest robot oferă stimul pentru socializare, reamintește activitățile zilnice și 
oferă cursuri de stimulare cognitivă; http://www.companionable.net/ 

Prețurile pentru aceste dispozitive pot varia de la câteva sute de euro la sute de mii de euro, 
ceea ce face posibilă achiziționarea acestora (de exemplu, Care-O-Bot) numai de către centre 
rezidențiale, nu și de persoane fizice. 
 
3.4. Persoanele vârstnice în contextul tehnologiei moderne  

Deși AAT oferă suportul de bază în activitățile zilnice, sprijină socializarea și contribuie 
la siguranța persoanei în vârstă, nu este ușor ca utilizatorul să accepte un „intrus” în mediul de 
acasă. Potrivit lui McCreadie și Tinker (2005), unul dintre motivele pentru care există o tensiune 
în acceptarea AAT de către persoanele în vârstă este disparitatea dintre nevoia evaluată și cea 
„simțită”. În introducerea AAT este mai bine să evităm evaluarea individuală a utilizatorilor și să 
o prezentăm „în mod obiectiv”, dar echilibrat prin referirea la percepția de către individ a 
propriilor nevoi. Persoanele în vârstă trebuie să fie implicate în luarea deciziei de a instala unele 
AAT în mediul lor. Cealaltă problemă apare din cauza valorii pe care utilizatorii o atribuie caselor 
lor. Aceasta înseamnă că acceptarea AAT poate fi influențată de nivelul în care va modifica 
mediul lor de origine. A treia problemă este tensiunea de înlocuire potențială a sprijinului uman 
de către AAT. Este important un echilibru între contribuția AAT și contribuția umană la îngrijire. 

Un aspect important îl constituie și costurile de instalare și achiziție a dispozitivelor AAT. 
În multe țări, costurile de asistență medicală sunt ridicate cu tendință de creștere, iar 
dispozitivele de asistență ambientală sunt foarte scumpe și, de obicei, peste posibilitățile 
financiare ale persoanelor în vârstă și ale familiilor acestora (de exemplu, o brățară Human Link 
costă peste 170 €, un robot animal de companie care oferă bucuria companiei fără 
responsabilitatea de a fi îngrijit costă în jur de 1000 €). Cu toate acestea, există și dispozitive 
disponibile pe piață pe care majoritatea clienților și le pot permite (de exemplu, dispozitiv de 
urmărire, detector de mișcare, aparat de fotografiat). 
 
3.5. Concluzii 

Populația de persoane în vârstă continuă să crească. Prin urmare, este important să 
cunoaștem posibilitățile tehnicilor moderne de a oferi sprijin în procesul de îmbătrânire. Atunci 
când evaluăm consecințele pe termen lung ale utilizării tehnologiei de asistență, trebuie să 
cunoaștem atât avantajele, cât și dezavantajele utilizării acesteia. Pe de o parte, tehnologia 
inteligentă poate activa potențialul prin combinarea provocărilor și a sprijinului, sporind astfel 
motivația, viața socială și autonomia persoanelor în vârstă. Pe de altă parte, dependența 
continuă de ajutoare în susținere poate reduce resursele prin abuzul de abilități, slăbind 
motivația și provocând pierderea autonomiei. 
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MODULUL 17. Dispozitive și aplicații digitale, platforme, rețele și diverse forme online de învățare pentru îngrijitori 

 

Durata (ore):13 ore/grup, combină elementele teoretice cu exercițiile practice  

 

1. Obiectivele de învățare ale modulului: 

• Să înțeleagă importanța utilizării canalelor online de învățare 

• Să cunoască strategiile UE de îmbunătățire a nivelului prin utilizarea tehnologiilor de comunicații (TIC) 

• Să cunoască posibilitățile canalelor online de învățare 

• Să cunoască avantajele utilizării canalelor online de învățare 
 

2. Structura modulului: 

Nr.  SUBIECTE/SUBTEME CONȚINUT METODE/ACTIVITĂȚI RESURSE, 
INSTRUMENTE, 

MATERIALE 
AJUTĂTOARE 

DURATA 

1 2 3 4 5 6 

1. Importanța utilizării 
canalelor online de 
învățare 

 - Posibilitățile de 
învățare online pe care 
le avem în era digitală 
- Strategii UE de 
îmbunătățire a nivelului 
prin utilizarea 
tehnologiilor de 
comunicații (TIC) 
- Agenda digitală a 
Comisiei Europene 
- Economia de argint 
 

- Prezentare 
- Explicație 
- Dezbatere 
- Sinteze de articole de 
specialitate 

-  Curriculum în format 
PDF format și/sau 
prezentare 
PowerPoint, fișe de 
lucru, fotografii pentru 
exerciții. 
- Laptop, video 
proiector și ecran de 
proiecție, tablă de 
scris/flipchart, marker. 

 
2 ore 

2. Platforme online 
 

- Beneficiile utilizării 
platformelor online de 
învățare 

- Prezentare; 
- Exemplificare/ 
imagine/ video 
proiecție 

3 ore 
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- Exemple de platforme 
online de învățare 

- Dezbatere 
-  Sinteze de articole de 
specialitate 
- Sesiune de întrebări și 
răspunsuri 

3.  Bloguri - Beneficiile utilizării 
blogurilor ca sursă de 
informare 

- Prezentare; 
- Exemplificare/ 
imagine/ video 
proiecție 
- Dezbatere 
- Sesiune de întrebări și 
răspunsuri 

2,5 ore 

4. Forum - Beneficiile utilizării 
forumurilor ca sursă de 
informare 
 

- Prezentare; 
- Exemplificare. 
- Dezbatere 
- Sesiune de întrebări și 
răspunsuri 

2,5 ore 

5. Alte canale online de 
învățare 

- Facebook 
- Instagram 
- pagini web 

- Prezentare; 
- Exemplificare. 
- Dezbatere 
- Sesiune de întrebări și 
răspunsuri 

2 ore 

6. Conluzii - Conluzii și feedback - Sinteză, revizuire; 
- Feedback; 
- Concluzii 

1 oră 

Total 13 ore 
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3. Rezumatul conținutului 
 
3.1. Introducere 

În era digitală, învațarea online reprezintă cea mai bună și cea mai convenabilă 
modalitate de educație. Accesul facil la internet a modificat fundamental practica învățării la 
distanță și căutarea de informații. 
Modernizarea profesională constantă a 
devenit o normă în industria sănătății. 

Una dintre strategiile UE de 
îmbunătățire a nivelului calității, vitezei, 
conexiunii și securității tehnologiei 
informației și a comunicațiilor (TIC) este 
lansarea Agendei digitale de către Comisia 
Europeană, care constituie unul dintre cei 
șapte piloni ai Strategiei Europa 2020 care 
stabilește obiective de creșterea a Uniunii 
Europene (UE) până în 2020. Agenda 
digitală propune o mai bună exploatare a 
potenţialului tehnologiilor informaţiei şi 
comunicării (TIC), pentru a favoriza 
inovarea, creşterea economică şi progresul. 

Comisia Europeană urmărește o 
societate digitală incluzivă, prin urmare unul 
dintre avantajele TIC pe care le-a permis 
societății UE este gestionarea populației 
vârstnice prin intermediul sistemelor și 
serviciilor de e-sănătate și telemedicină. Se 
estimează că, până în 2060, cel puțin unul 
din trei europeni va avea peste 65 de ani. 
Având în vedere oportunitățile de piață care 
decurg din cheltuielile publice și de consum 
legate de drepturile, nevoile și cererile 
populației în creștere de peste 50 de ani, a 
fost lansată strategia unei Economii de 
Argint (imaginea 1). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Imaginea 1. Economie de Argint;  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/silver-economy-study-how-
stimulate-economy-hundreds-millions-euros-year 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/silver-economy-study-how-stimulate-economy-hundreds-millions-euros-year
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/silver-economy-study-how-stimulate-economy-hundreds-millions-euros-year
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3.2. Platforme online 
Utilizarea platformelor online poate fi foarte convenabilă datorită accesului facil și al 

disponibilității. Puteți studia de oriune, oricând, orice și cât de des doriți. Aveți toate materialele 
adunate într-un singur loc pe care îl puteți accesa cu ușurință de pe orice dispozitiv. 

Materialele sunt prezentate într-o formă atrăgătoare, precum prezentări, filme scurte, 
imagini, finalizate cu un test care controlează cunoștințele asimilate. Mai jos vă prezentăm 
câteva platforme online de învățare relevante pentru subiectul îngrijirii: 
 
Alison – platformă online de învățare gratuită pentru educație și formarea abilităților. Această 
platformă are o varietate de cursuri gratuite despre orice subiect, printre care și cursuri online 
despre conturarea abilităților îngrijitorilor. După finalizarea unui curs și obținerea unui punctaj 
de minim 80% la toate evaluările, veți primi un Certificat Alison pe care îl puteți include, de 
exemplu, în CV-ul dumneavoastră. 
https://alison.com/courses/caregiving 
 
Udemy – este descris ca o piață globală de învățare și formare. Oferta lor include multe cursuri 
online gratuite, pe care le puteți accesa de pe o tabletă sau un telefon, în orice moment. De 
asemenea, este disponibil și un curs online gratuit pentru îmbunătățirea abilităților esențiale ale 
îngrijitorilor. 
https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/ 
 
edX – este o destinație online de învațare, fondată de Universitatea Hardvard. Cursurile sunt 
disponibile în mod gratuit. Un curs de introducere în îngrijirea persoanelor vârstnice este, de 
asemenea, disponibil. 
https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults 
 
Love2Live – este o companie care oferă îngrijire clienților săi. Compania oferă acces gratuit la 
Centrul său de Învățare, unde puteți urma un curs online gratuit de Formare Îngrijitor. Cursul 
cuprinde subiecte despre factorii critici în îngrijirea persoanelor vârstnice. 
https://love2livecare.com/family-learning-center/ 
 
Generations Home Care – este o companie care oferă îngrijire la domiciliu. Oferta lor cuprinde 
și un curs de formare online pentru îngrijitori, care acoperă majoritatea subiectelor cu privire la 
acordarea serviciilor de îngrijire persoanelor vârstnice. 
https://homecaregenerations.com/family-caregiver/ 
 
Anziani e non solo – o platformă dezvoltată de persoane vârstnice și nu numai, este un sistem 
de învățare la distanță ce țintește sectorul social și serviciile personale. Executată cu o atenție 
deosebită pentru utilizarea de către persoane cu puțină experiență în utilizarea tehnologiei, 
aceasta cuprinde cursuri audio și video, teste de evaluare, exerciții și este structurată într-o 
manieră care să permită contactul și compararea cu profesori, chiar și la distanță. 
http://formazione.anzianienonsolo.it/ 
 
De asemenea, puteți găsi mai multe cursuri pentru îngrijitori pe următorul blog: 
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers- 
 
3.3. Bloguri 

https://alison.com/courses/caregiving
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-
https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/
http://formazione.anzianienonsolo.it/
https://love2livecare.com/family-learning-center/
https://homecaregenerations.com/family-caregiver/
https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults
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Un blog reprezintă un mod convenabil de a căuta informații. Blogurile aparțin de obicei 
unor oameni care sunt maeștri într-un anumit subiect. Blogurile sunt actualizate în mod regulat 
și dezvăluie opinii și mărturii de la oameni care sunt ocupați cu lucrurile de care suntem 
interesați. Bloggerii își vor împărtăși opiniile și experiența gratuit, fără a „colora” realitatea. 
Aveți, de asemenea, posibilitatea de a contacta autorul blogului, dacă aveți întrebări sau doriți 
să comentați câteva articole, să vă împărtășiți opinia sau să adresați întrebări despre articole. 
În blogurile altor îngrijitori, puteți găsi resurse și informații utile care vă pot fi de folos. În link-ul 
următor puteți găsi câteva blog-uri pentru îngrijitori: 
https://www.caringvillage.com/2017/10/16/top-10-caregiving-blogs-caregivers/ 
https://josepdemarti.blogspot.com/  
 
3.4. Forumuri 

Forumurile angajează comunitățile în anumite subiecte deschise pentru discuții. Există 
multe subiecte care pot acoperi orice subiect imaginabil, ajungând la o mare masă de 
participanți. De asemenea, este ușor să porniți un subiect propriu, dacă problema de care 
sunteți interesat nu poate fi găsită. Este un spațiu în care puteți discuta, comenta și împărtăși 
opinia și experiența dumneavoastră, precum și pentru a afla și a căuta alte surse de care aveți 
nevoie. Mai jos aveți un exemplu de forum pentru îngrijitori: 
https://www.caregiving.com/community/ 
 
3.5. Alte canale online de învățare 

Canalele sociale precum Facebook, Twitter, Instagram fac parte din viața mai multor 
milioane de utilizatori. Astfel de aplicații sunt utilizate frecvent. În grupurile Facebook dedicate 
anumitor subiecte, răspunsurile la discuții sunt afișate rapid, iar împărtășirea informațiilor și a 
sprijinului se produce la fel de rapid. Este posibilă obținerea unor informații și a unor 
recomandări imediat. Pe Instagram puteți urmări hashtaguri pentru îngrijitori (de exemplu, 
#caregivers) sau puteți căuta profile dedicate îngrijitorilor și să urmăriți ultimele actualizări și 
informații, având posibilitatea de a comenta, partaja sau adresa întrebări. 
 

De asemenea, câteva resurse relevante pentru învățare sunt paginile web ale unor 
organizații non-profit din întreaga lume, care sunt implicate în învățarea în rândul adulților sau 
mobilitatea persoanelor vârstnice, cum ar fi: 

• DEMÀ (Departament D’Estudis Dels Medis Acyuals) – (care este una dintre 
organizațiile partenere implicate în crearea acestui curriculum specific) este o asociație 
non-profit care intenționează să lucreze în mai multe domenii ale educației adulților, în 
special în domeniul integrării sociale și în muncă, în domeniul formării pentru formatori; 
în dezvoltarea cetățeniei active, a cercetării pedagogice și metodologice, etc. 
http://dema.cat/ca/projectes-locals/  

• Niciodată singur (Never Alone) – consorțiu recent format din organisme private și 
publice din România, ce presupune crearea de prietenii și sprijinirea persoanelor în 
vârstă care locuiesc singure sau în centrele de vârstnici din România 
http://www.niciodatasingur.ro/our-story/ 

• Village Care – platformă italiană dedicată îngrijirii persoanelor vârstnice și persoanelor 
care nu sunt independente. Pe pagina lor web puteți găsi multe articole informative și 
ghiduri practice. 
https://www.villagecare.it/ 

• American Association of Retired Persons (AARP) – este o organizație non-profit care 
„încurajează oamenii în a-și alege stilul de viață propriu vârstei”. Pe pagina lor web aveți 

http://www.niciodatasingur.ro/our-story/
https://www.caringvillage.com/2017/10/16/top-10-caregiving-blogs-caregivers/
https://www.caregiving.com/community/
https://josepdemarti.blogspot.com/
http://dema.cat/ca/projectes-locals/
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acces la o varietate de subiecte. Puteți accesa cu ușurință materialele ajutătoare cu 
privire la instrumentele de bază în îngrijire, îngrijirea la domiciliu sau sănătate. De 
asemenea, veți găsi și un forum unde persoanele vârstnice și îngrijitorii pot face schimb 
de experiență și de povești, pot solicita sprijin și recomandări, aspecte utile dacă doriți 
să vă adresați comunității cu aceeași ocupație ca dumneavoastră. AARP vă pune la  
dispoziție și alte resurse de care îngrijitorii ar trebui să știe (de exemplu, servicii de 
sprijin, webinarii). Veți găsi și un sector destinat joculețelor și articolelor, videoclipurilor 
și podcast-urilor referitoare la îmbătrânire și sănătate. Materialele AARP sunt disponibile 
și în cadrul unei aplicații pe care o puteți utiliza de pe alte dispozitive (telefon, tabletă). 
https://www.aarp.org/ 
 
Din aceste surse online putem extrage idei pentru activități, valori, principii, parteneriate 

valoroase pentru profesia de îngrijitor. 
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MODULUL 18. Activități inovatoare și energizante pentru sănătatea fizică și mentală a 

persoanelor în vârstă. 

Deși s-au făcut referiri în mass-media cu privire la scenarii de „demografie apocaliptică” 

în care îmbătrânirea populației ne va distruge sistemele de sănătate și asistență socială, se 

pare că declinul populației reprezintă doar 1% din creșterea costului asistenței sociale. Astfel, 

deși criza demografică anunțată nu este apocaliptică, este clar că trebuie să se facă modificări 

pentru a răspunde mai bine nevoilor și cerințelor populației bătrâne. 

Din ce în ce mai mulți bătrâni duc o viață mai lungă și mai sănătoasă ca oricând în trecut 

și mulți adulți mai în vârstă își pot menține bine independența și conexiunile sociale până la 

vârstele de 80 de ani. Ei pot trăi fie independent, fie cu asistență limitată. Sprijinul comunității, 

precum colțurile trotuarelor înclinate, transportul accesibil, accesibilitatea în clădiri și 

programele comunitare pentru persoane vârstnice, a fost foarte util. Serviciile publice pentru 

persoanele în vârstă sunt din ce în ce mai importante în furnizarea de sprijin care să permită 

persoanelor în vârstă să trăiască în cadrul comunității. Centrele de bătrâni încurajează 

programele de sănătate din comunitate printr-o viață activă, nutriție sănătoasă, fitness și 

activități sociale, recreaționale și cognitive (intelectuale). Ele sunt, de obicei, prima linie de 

definire a menținerii sănătății. 

Persoanele în vârstă sunt cea mai eterogenă populație din orice grup de vârstă și, prin urmare, 

necesită o diversitate de programe. Centrele multifuncționale de bătrâni par să servească cel 

mai mare număr mediu de participanți și joacă un rol esențial în asistarea unui grup divers de 

adulți în vârstă să îmbătrânească într-o manieră reușită și productivă. 
Activitățile inovatoare au ca scop păstrarea și îmbunătățirea capacităților fizice și 

intelectuale ale persoanelor vârstnice. Acestea sunt activități foarte diferite care se adresează 

în primul rând așteptărilor persoanelor vârstnice, pentru îmbunătățirea calității vieții lor într-un 

mod cât mai liber posibil și, în același timp, pentru participarea și contribuția acestora în 

comunitate. Activitățile sunt din diverse domenii: sprijin social, psihologic, sănătate fizică și 

activități comune. 

În urma participării, se pot identifica următoarele beneficii în centrele de bătrâni: Social 

(își fac noi prieteni, aparțin unui grup și păstrează relații de prietenie în cadrul centrului), Sprijin 

psihologic (doliu, relaxare, sprijin în probleme și îmbunătățirea sănătății mintale), sănătate fizică 

(îmbunătățirea sănătății fizice, menținerea activității fizice, alimentație sănătoase), Activități (noi 

idei/abilități, distracție, locuri de vizitat,  ocuparea timpului). Programul de masă, programele 

14.2 Rolul și Obiectivele exercițiilor inovatoare și energinzante pentru persoanele în vârstă – 

2 ore 

14.1 Introducere 
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recreaționale, precum și promovarea sănătății au fost, de asemenea, printre principalele motive 

pentru care persoanele vârstnice au accesat activitățile din centrele de bătrâni sau din centrele 

comunitare. 

De fapt, schimbările demografice din ultimele decenii afectează și caracteristicile, 

structura și nevoile persoanelor vârstnice. În intervalul de vârstă cuprins între 50 și 55 de ani 

sau între persoane complet independente sau persoanele vârstnice cu dependență există o 

varietate de situații, posibilități și cereri. 

Regimul rezidențial nu mai este opțiunea majoritară. Necesare în multe cazuri, există 

alte opțiuni care variază de la asociațiile pentru cetățenii în vârstă până la locuințele 

supravegheate (locuința persoanei în vârstă, centru de zi, etc.). Fiecare sector, fiecare dintre 

situațiile posibile necesită diferite modele de activități și, mai presus de toate, diferite combinații 

ale unei game largi de activități de toate tipurile. Administrațiile, serviciile sociale ale fiecărei 

populații și fiecărei regiuni trebuie să știe cum să organizeze cel mai bun mod de a oferi activități 

persoanelor în vârstă și, mai presus de toate, cum să le facă accesibile pentru toate persoanele 

vârstnice, prin diversitatea lor. 

De fapt, putem grupa tipul de activități în categorii diferite: 

▪ Activități clasice, precum mersul pe jos, plimbări, programe de activitate fizică, thai chi, 

yoga, etc., terapie cu animale de companie, dans, spectacol de artă: grupuri de cântat 

sau de dans, prezența la evenimente culturale, jocuri de masă sau excursii organizate 

▪ Activități energetice, precum activități de povestire sau ateliere, spectacole de teatru, 

contribuția cunoștințelor și experiențelor la comunitate, cluburi de lectură sau cercuri de 

dezbateri. 

▪ În final, ne referim la activitățile ce au legătură cu mediul tehnologic actual, care sparge 

sau limitează un anumit spațiu generațional, precum utilizarea rețelelor sociale pentru a 

elimina izolarea și pentru a facilita relațiile comunitare și intergeneraționale, utilizarea 

internetului pentru a comunica și a împărtăși activități, a crea videoclipuri sau fotografii. 

În toate cazurile, fie că sunt activități desfășurate în spații deschise, fie că sunt activități 

desfășurate în spații închise, în locuințe, centre de zi sau centre comunitare, în asociații sau 

entități autoadministrate pentru persoanele vârstnice, activitățile trebuie prezentate de monitori 

sau animatori într-un mod cât mai creativ posibil, ajutând la îndepărtarea rutinei existente sau 

a spațiilor de confort ale grupurilor participante. De asemenea, este necesar să se faciliteze, 

14.3 Contextul și metodologia activităților inovatoare – 4 ore 

14.4 Exemple de jocuri, energizante și exerciții inovatoare – 6 ore 
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ori de câte ori este posibil, realizarea activităților într-un cadru intergenerational și deschis la 

maximum întregii comunități. 

14.4.1 Câteva activități clasice: 

a. Mersul pe jos 

Una dintre cele mai benefice activități sociale pentru persoanele în vârstă este mersul 

pe jos alături de prieteni. Astfel, nu doar că vizitează alte persoane de vârsta lor, ci au și 

posibilitatea de a-și întări corpul și de a-și îmbunătăți atitudinea mentală. Adesea, persoanele 

în vârstă se întâlnesc pentru a merge în parcuri, cartierele lor și alte zone în aer liber. Când 

vremea nu ajută, pot merge în interiorul unui magazin sau al unui mall din apropiere. 

b. Cursuri de exerciții fizice 

Participarea la cursurile de exerciții ajută nu numai la atenuarea depresiei și a plictiselii. 

Poate fi și o modalitate întărire a mușchilor, ceea ce este esențial pentru persoanele în vârstă. 

În plus, cursurile de exerciții fizice pot îmbunătăți abilitățile cognitive, forțând să se gândească 

la modul în care pot să își miște corpul. Pe lângă cursuri de aerobic și exerciții de stretching, 

multe săli de sport și centre de bătrâni desfășoară și ore de yoga, care ajută la îmbunătățirea 

nu numai a forței musculare, ci și a flexibilității și a echilibrului. 

c. Cursuri de înot și aerobic în apă 

Cursurile de înot și aerobic în apă sunt modalități excelente de a lucra împreună cu alte 

persoane. De fapt, exercițiile în apă sunt mai utile decât exercițiile la sol pentru cei care suferă 

de artrită, deoarece nu exercită presiune asupra articulațiilor. De ce să nu vă înscrieți la 

cursurile de aerobic în apă desfășurate de un centru comunitar local sau de ce să nu mergeți 

la o sală de gimnastică cu piscină interioară pentru a putea înota pe tot parcursul anului. 

d. Dansul  

Dansul aduce beneficii persoanelor în vârstă. Este una dintre cele mai sociale activități 

ce pot fi desfășurate, deoarece în majoritatea cazurilor, implică un partener de dans. Și mai 

mult, dansul este bun pentru inimă și articulații. 

Mai mult, oamenii care dansează devin mai alerți mental, având șanse mai scăzute să 

dezvolte demență. Gândiți-vă la modul în care această activitate implică nu numai corpurile lor, 

ci îi forțează să și gândească, memorarea mișcărilor de dans și a pașilor. Chiar și persoanele 

cu boli, precum astmul, cancerul sau boala Parkinson, pot dansa. Dar este important să aveți 

aprobarea medicului înainte de a efectua orice tip de activitate fizică. 

e. Jocuri de masă 

Jocurile de masă reprezintă o modalitate ideală de a fi cu prietenii și/sau familia. Jocurile 

de masă trebuie să fie alese în funcție de interesele și nivelul de activitate al persoanelor în 

vârstă. Un joc foarte îndrăgit de persoanele în vârstă este Bingo, care poate stimula sănătatea 

mintală. Un alt joc de masă favorit este Scrabble. Jocurile de cărți sunt, de asemenea, populare 

printre persoanele în vârstă. 
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14.4.2 Câteva activități energizante: 

a. Exerciții de spart gheața 

Rândul foto: este un exercițiu de ascultare, se merge prin cameră și se face o fotografie de 

grup sau de rând, în momentul în care profesorii dau semnalul. Nu se vorbește, se joacă cât 

se poate de tăcut și de rapid. 

Masaj: exercițiu de încălzire. Suntem așezați în perechi; relaxați-vă și   închideți-vă ochii pentru 

un masaj viguros, pregătiți-vă corpul pentru sesiune. Se simte ca atunci când facem duș și cad 

primele picături de apă pe piele, când degetele ating clapele unui pian. Apoi te săpunești, freci 

cu energie corpul tău și al partenerului. În al treilea rând arunci cu apă pe partenerul de joc, dar 

cu mai multă energie și, în cele din urmă, îl îmrățișezi ca și cum am fi un prosop. 

 b. Expresii corporale și orale 

Expresii prin imagini: ne împărțim în două grupe și construim o sculptură reprezentând o 

emoție. Grupul spectator trebuie să ghicească ce doriți să reprezentați. Exercițiul poate 

complica situațiile de planificare mai puțin complexe. 

Dacă aș fi: În grupuri mici de trei, primul participant părăsește scena cu fraza „Dacă aș fi ...” și 

propune ceva (caracter, obiect, animal etc.); atunci vine un al doilea participant care ar trebui 

să caute ceva (caracter, obiect, animal) legat de primul, spunând fraza „Eu aș ...”, iar al treilea 

face același lucru cu „... Și aș vrea...”. Cu aceste trei elemente creați o imagine statică oferindu-

i apoi viață pentru a vedea cum evoluează. Acest exercițiu este un mod simplu și ușor de a 

începe să creați scene mici. 

Emoția corpului: exercițiu pentru a lucra la conștientizarea corpului. Se numesc emoții diferite 

pentru a se mima cu corpul, astfel încât fiecare să ofere o postură pentru a descrie emoția pe 

care o lucrăm. Odată ce am mimat propunerea împreună am corectat toate părțile corpului care 

nu sunt de acord cu emoția. 

Povestire: Încercați să spuneți o poveste fără să pierdeți firul. În momentul în care spuneți „Cu 

toate acestea”, următorul va continua de unde a rămas predecesorul. Structura va avea un 

început, un cuprins și un final. 

Mersul grotesc: Ne plimbăm prin spațiu, alegem o persoană cu care am vrea să vizităm 

anumite locuri, etc. Atunci cand ghidul face un semn, observăm și încercăm sa jucăm prin 

gesturi mergând la persoana pe care am observat-o. Așa cum am indicat, exagerând trăsăturile 

stabilite (picioare strâmbe, mâini mutante, etc.). Ori de câte ori continuăm cu exagerarea, 

construim ceva grotesc. Ne jucăm și dezvoltăm personajele și încercăm să ghicim personajul. 

Este un exercițiu foarte util pentru conștientizarea corpului, care ne obligă să acordăm atenție 

nu numai corpului nostru, ci și celui al colegilor noștri. 
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Adevăr și minciună: Joc de agilitate mentală și prezență scenică. În cadrul grupului se vor 

spune povești, dar cineva va minți. Ceilalți trebuie să descopere mincinosul. 

A spre B: Exercițiu de creativitate. În primul rând, propunem un spațiu plin de diverse obiecte, 

scaune și tot spațiul pe care îl avem în cameră. Apoi închideți ochii pentru câteva momente și 

vă ghidați după cel care vă însoțește. Cel care a închis ochii trebuie să atingă și să simtă 

obiecte, muzică de fundal. Apoi schimbați rolurile. În cele din urmă, explicăm diferitele trasee 

de călătorie/ fiecare poveste. 

c. Improvizații 

Vorbitor: Avem un vorbitor pe scenă pentru o discuție cu publicul. Limba vorbită este 

necunoscută tuturor, cu excepția traducătorului său. Traducătorul trebuie să construiască 

discursul din gesturile și tonul vorbitorului. Acest exercițiu lucrează, pe de o parte, creativitatea 

spontană din partea traducătorului și, pe de altă parte, la limbajul corpului și gesturile 

vorbitorului. 

Creșterea salariului: Este o scenă cu trei personaje. Există un șef de personal și doi angajați. 

Improvizația începe atunci când un lucrător spune că partenerul său dorește o mărire de salariu, 

dar nu știe cum să o facă, drept pentru care s-a oferit un coleg/o colegă să vorbească în locul 

lui. Da, vorbitorul trebuie să se ascundă într-un colț al biroului în timp ce primul lucrător o ridică 

printr-un gest pe femeia care este în față și o însoțește în discursul său prin gesturi. Deși la 

început lucrurile par să meargă bine, puțin câte puțin lucrătorul care se hotărăște în secret să 

escaladeze situația, ajunge să își jignească șeful. Femeia va încerca să rezolve situația, fără a 

reuși. Rezultatul trebuie să fie construit pentru improvizație. 

Interviu: Este o improvizație cu doi oameni care au un interviu de angajare. Intervievatorul va 

adresa întrebări în cadrul interviului pentru a vedea dacă acesta este potrivit sau nu pentru 

acest loc de muncă. Pe masă va fi o hârtie care va fi mișcată ocazional, de către intervievator. 

Treptat, persoana care răspunde va trebui să construiască o simbioză cu hârtia (să urmeze cu 

corpul mișcările foii de hârtie). Într-o a doua fază, un stilou poate fi introdus în joc, pentru a 

afecta intervievatul. 

Interviu public: Este o improvizație cu două personaje într-un interviu TV. Subiectul și 

personajele sunt la alegere. Ultimul cuvânt din fiecare propoziție trebuie să fie bagaj și trebuie 

spus privind spectatorii. 

Salon de coafură: Exersați urmîtoarea improvizație. Un cuplu începe prin a alege un subiect 

și o situație, personajele sunt o coafeză și clienta sa. După ce am gasit situația, o a doua 

pereche o înlocuiește pe prima și improvizația continuă din punctul de unde a rămas. La 

momentul prezentat ultima pereche închide improvizația. În cadrul aceleiași povești, trei 

parteneri vor prezenta începutul, cuprinsul și finalul. 
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Înger și demon: Improvizația este despre un personaj care găsește un portofel pe jos cu multe 

bilete valorice. Există două personaje în tine, unul dorește să păstreze, celălalt să returneze 

portofelul. Pentru a convinge, personajul principal va utiliza argumente convingătoare. 

d. Activități diverse 

Prezentarea companiei 

Exersați familiarizarea și lăsați-vă liberă imaginația. Ne așezăm într-un cerc, încercând să 

conversăm cu cineva care nu știe foarte multe. Apoi vom avea prezentări de conferință, în timp 

ce noi suntem persoana din dreapta. Putem lua poziția corpului celuilalt și să inventăm tot ce 

ne dorim, mai ales un secret al persoanei care ar salva-o. Această activitate facilitează, de 

asemenea, dezvoltarea creativității și abilităților de comunicare și empatie. 

 

Toporul 

Este un exercițiu care vă lucrează vocea. Ne așezâm într-un cerc și vedem un copac tăiat, 

moment în care spunem „ha!” (imitând sunetul pe care l-ai face, dacă ai tăia un copac cu un 

topor sau altă unealtă specifică). Mai întâi unul din grup, apoi doi, apoi toți odată.  

 

Exercițiu cu mingi 

Exercițiul de concentrare și de coordonare, jocul implică înmânarea de mingi colorate cu 

sloganuri diferite, este foarte important să privim în ochi și să spunem numele persoanei care 

a primit mingea. Odată ce ați luat mingea, jucați în continuare fără a spune numele, doar 

comunicând din priviri. 

 

Imagini expresive-statuile 

Ne împărțim în două grupe și un vountar intră în cerc și descrie/imită o sculptură care reprezintă 

o emoție. Grupul spectator trebuie să ghicească ce reprezintă (bucurie, tristețe, cântec etc). 

Exercițiul se poate complica, imaginând stări sau situații mai complexe. 

Statuia din parc 

Este o improvizație cu trei personaje. Două persoane care nu se cunosc stau una lângă 

cealaltă, pe o bancă, în parc. Toată lumea este ocupată să facă ceva (citesc o carte, butonează, 

vorbesc la telefon etc). În spate se află o statuie care pe ascuns schimbă starea de spirit. Cei 

care stau se învinuie reciproc, nu înțeleg nimic și dezvoltă o conversație mai mult sau mai puțin 

tulburătoare. 

Cuvinte 

Un grup de persoane se află pe scenă în fața publicului. În spatele persoanei care 

interpretează, de asemenea, cu fața la public spune un cuvânt sau o frază însoțită de o mișcare. 

Ceilalți jucători au văzut mișcarea, dar nu au auzit nimic. Vor încerca să ghicească, fiind ghidați 

de instinct și tonalitatea vocii. 

 

Creați o poveste prin cooperare 

Aflat într-un cerc cu grupul, un participant începe o poveste. La indicația persoanei care are 

rolul de majoretă, persoana de lângă primul povestitor continuă povestea și așa mai departe 

până când ultimul participant trebuie să închidă povestea în mod consecvent și coerent. 
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Această acțiune facilitează creativitatea și abilitățile de comunicare, precum și improvizația. 

Harta lumii 
Se desenează pe pământ harta lumii. Fiecare participant stă într-un punct imaginar, unde s-au 

născut părinții sau bunicii lor. Apoi se mută unde locuiește el, apoi în țara sau locul unde a fost 

în vacanță, unde a locuit la un moment dat sau unde ar vrea să meargă. Pe lângă înțelegerea 

reciprocă, este și o activitate de mișcare. 
 

14.4.3 Activități media 

Pe mulți vârstnici, mass-media, lumea digitală îi copleșește și le oferă un sentiment de 

instabilitate socială. În plus față de îmbunătățirea înțelegerii reciproce, este, de asemenea, o 

activitate de mișcare; este utilă să treceți de la o sesiune la alta, pentru a începe un curs sau 

după o pauză. 

▪ Rețele sociale 

o Învățați despre rețelele sociale. Mai întâi aflați despre diferențele dintre rețelele 

sociale (Twitter, Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, etc.) 

o Creați o rețea social/un grup cu membrii familiei dumneavoastră și cu cea mai 

apropiată comunitate. 

▪ Fotografii și videoclipuri 

o Experimentați posibilitățile de fotografiere cu telefonul dumneavoastră mobil 

o Încercați să trimiteți și să primiți poze cu familia și prietenii 

o Faceți filmulețe pentru a descoperi opțiunile telefoanelor inteligente. Folosiți cele 

mai accesibile editoare video (windows media player, power editor, etc.) 

o Utilizați fotografii pentru a face un videoclip animat 

o Creați un grup video cu ajutorul unei povestiri: creați un scenariu mic, o 

secvență de imagini, etc. 
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