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             APTITUDINI FUNDAMENTALE ȘI GENERALE 

       

 

                          Modulul nr. 1 Proceduri de urgenţă 

 

Introducere 

 

Urgența reprezintă o combinație neașteptată de circumstanțe sau situația datorată 

acestora care necesită măsuri imediate. Fiecare loc de muncă are nevoie de un plan de 

urgență. Acest plan se cunoaște de regulă sub numele de Procedură de urgență.  

El descrie măsurile care trebuie întreprinse într-o anumită ordine sau într-un anumit 

mod. Tot personalul trebuie să fie pregătit să facă față oricărei situații de urgență. În 

aziluri/rezidențe/centre trebuie să existe o persoană care să gestioneze chestiunea 

securității. Aceasta trebuie să știe ce să facă în trei momente diferite:  

- Ce să facă înainte de producerea urgenței; 

- Ce să facă în timpul evenimentului de urgență;  

- Ce să facă după evenimentul de urgență.  

Gestionarea situațiilor de urgență la un azil este descrisă în următoarele paragrafe. 

 

1. Pericole și riscuri 

Pericol. Proprietatea sau calitatea intrinsecă a unei anumite entități sau situații care 

poate provoca dauna. 

➢ Exemple de surse de pericol: plante, materiale, instrumente de lucru, substanțe, 

metode și practici de lucru etc. 

Risc: Probabilitatea atingerii limitei potențiale care determină dauna. 

➢ Exemple de riscuri: Utilizarea surselor de pericol poate determina un risc 

concret sau nu, în funcție de condițiile de utilizare. 

Dauna este evenimentul care poate închide circuitul dintre pericol (poate se întâmplă) 

și risc (se întâmplă). 

➢ Pericol – S-ar putea întâmplat 

➢ Risc – Cât de multe se pot întâmpla 

➢ Dauna - pentru persoane, plante, obiecte, proprietăți etc. 
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Fotografie de Matt Artz pentru Unsplash 

 

2. Importanţa pregătirii în situaţii de urgenţă. Evaluarea riscurilor 

 

Evaluarea riscurilor constă într-o analiză SISTEMATICĂ a activităților efectuate în 

cadrul unei companii, menită: 

• să identifice pericolele (factorii de risc); 

• să identifice persoanele potențial expuse; 

• să evalueze (estimeze) riscurile; 

• să identifice posibilele efecte asupra persoanelor; 

• să identifice soluții pentru eliminarea sau reducerea riscurilor la un nivel 

acceptabil 

Exemplu de metodologie de evaluare a riscurilor: 

Se consideră că riscul reprezintă combinația între probabilitatea (P) să se producă un 

anumit eveniment nociv și gravitatea (G) asociată evenimentului respectiv, luată 

în considerare în general R = P x G.  

Se asociază o valoare cuprinsă între 1 și 4 ambilor factori, în funcție de probabilitatea 

producerii evenimentului nociv 

(1 = improbabil ÷ 4 = frecvent) și de gravitatea consecințelor asupra operatorului 

implicat în eveniment 

(1 = foarte ușor ÷ 4 = foarte grav), veți obține valori ale riscului cuprinse între 1 (risc 

scăzut) și 4 (risc ridicat): 
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3. Prevenţia: concept general 

 

Considerând că riscul este definit ca o funcție a probabilității și a gravității (R = P 

x G), conceptul de prevenție poate fi explicat drept eliminarea probabilității să se 

manifeste evenimentul nociv: de fapt, fiecare măsură preventivă influențează P 

reducând valoarea inițială ca îi este atribuită, la fel ca pentru R. 

Exemple de activități de prevenție: 

• instruire și informare (creșterea volumului de cunoștințe și a conștientizării 

riscurilor); 

• instruire (creșterea capacităților operatorului); 

• înlocuirea substanțelor periculoase cu alte substanțe nepericuloase (previne 

expunerea); 

• utilizarea echipamentelor în conformitate cu toate măsurile de protecție necesare 

(prevenirea accidentelor și a vătămărilor); 

Este de la sine înțeles că activitățile de prevenție sunt cele mai importante pentru că 

ele evită producerea evenimentului. 

Protecția 

 

Ținând în permanență cont de formula R = P x G, măsurile de protecție 

influențează gravitatea (G) pentru a-i reduce valoarea și, prin urmare, riscul. 

Activitățile de protecție sunt, prin urmare, secundare celor de prevenție, fiindcă nu 

previn producerea evenimentului, ci împiedică provocarea de daune operatorului. 

Planificarea, organizarea și conceperea unor răspunsuri adecvate la situații de 

urgență într-un spațiu de îngrijire a persoanelor vârstnice constituie acțiuni esențiale. 

Numeroase spații primesc pacienți care nu sunt autonomi și trebuie să asigure măsuri 

adecvate pentru aceștia.  

 

Ridicat = 12-16 
Semnificativ = 8-9 
Acceptabil = 3-6 
Scăzut = 1-2 
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Producerea de situații periculoase care implică deplasarea persoanelor în 

vârstă poate fi la fel de nocivă ca evenimentul în sine. Riscul de incendiu este deosebit 

de relevant din acest punct de vedere.  

Planificarea urgenței într-un spațiu pentru persoane vârstnice înseamnă 

definirea unor orientări precise pentru gestionarea situațiilor de urgență. Trebuie 

definite și investigate managementul de urgență, măsurile tehnice și organizatorice, 

procedurile de instruire și de operare. 

Prin urmare, prevenția trebuie să fie baza de la care se va porni pentru 

gestionarea situațiilor critice. Prevenția ar trebui să înceapă de la proiectarea 

structurală a clădirii (cu compartimentarea spațiilor și crearea corespunzătoare de căi 

de ieșire) și să ajungă până la livrarea materialelor de amenajare (ignifuge) și la 

sensibilizarea personalului prin formări specifice. 

Este esențial să ne gândim la un plan de urgență adecvat și personalizat pentru 

fiecare realitate diferită. La ce ne referim atunci când vorbim despre urgențe? 

➢ Urgența poate fi provocată de mai multe situații: de un taifun, de o întrerupere 

în alimentarea cu energie, de un fulger care rupe un copac, dar și de un lift 

blocat.  

Urgența este tot ceea ce se întâmplă altfel decât ar fi normal care poate provoca 

daune oamenilor sau obiectelor în general și trebuie rezolvată sau stopată în scurt 

timp. Situațiile de urgență pot impune evacuarea parțială sau totală a structurii. 

Situațiile de urgență nu se pot gestiona într-o manieră improvizată! Lipsa de 

pregătire, instruire și atitudini mentale valide generează probleme. 

O gestionare eficace a situațiilor de urgență se face integrând măsuri tehnice și 

organizatorice pentru a crea un sistem compus din tehnologii, proceduri și formarea 

personalului. 

Măsurile tehnice pot consta în: compartimente, uși de incendiu, ieșiri de 

urgență, sisteme de detectare, lumini de urgență, sisteme de comunicare internă, 

utilaje și echipamente întreținute și verificate în mod regulat. 

Măsurile organizatorice sunt planul de urgență, procedurile de siguranță, 

verificările periodice, formarea personalului, instruirea pentru prima echipă de 

intervenție, teste și simulări. 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Adulţii vârstnici, particularităţile grupului în caz de urgenţă. 

 

 

Fotografie de Jason Leung pentru Unsplash 

https://unsplash.com/photos/N2JUQtT5i40 

 

Rezidenții din aziluri sunt un grup caracteristic, ce are nevoie de o atenție deosebită 

din cauza problemelor specifice de sănătate fizică și psihică. Prin urmare, este 

important să înțelegeți că pregătirile pentru situațiile de urgență nu seamănă cu cele 

pentru alte categorii de populație. Persoanele vârstnice se confruntă cu numeroase 

probleme grave, care modifică procedurile standard pentru situații de urgență.  

Posibile dificultăți de care trebuie să fie conștienți îngrijitorii în timpul unei situații 

de urgență: 

- Mobilitatea personală 

- Gestionarea medicamentelor ce trebuie administrate 

- Utilizarea echipamentelor medicale și a dispozitivelor de asistență 

- Boli cronice, situații de fragilitate și handicapuri. 

Gestionarea urgențelor și a eventualei evacuări totale sau parțiale a unui azil poate 

fi complicată considerabil de o serie de aspecte critice, precum:  

- foarte des, clădirile sunt vechi și pe vremea construirii lor nu se acorda 

suficientă atenție posibilelor căi de ieșire și de evacuare pentru situații de urgență;  

- mulți beneficiari vârstnici au dificultăți motorii, cognitive și senzoriale de nivel 

ridicat;  

- în aziluri, având în vedere tipul de utilizatori, capacitatea de a gestiona situații 

de urgență și de a evacua ar trebui garantată 24 de ore pe zi, în fiecare zi a anului.  

 

Ar trebui acordată o atenție deosebită perioadei de noapte și sărbătorilor legale, 

deoarece în aceste perioade personalul este redus. 

https://unsplash.com/photos/N2JUQtT5i40
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- În numeroase aziluri, fluctuația de personal este foarte mare; acest lucru trebuie 

avut în vedere din perspectiva formării continue.  

 

 
Fotografie de DDP pe Unsplash 

https://unsplash.com/photos/g-u2XlUqAXA 

Ce trebuie făcut înainte de urgenţă? 

➢ Se identifică riscurile posibile  

➢ Se previn urgențele  

➢ Se face pregătirea pentru gestionarea urgențelor  

➢ Se face pregătirea pentru gestionarea evacuării  

Ce trebuie făcut în timpul unei situaţii de urgenţă? 

➢ Se recunoaște urgența și se comunică cu cei care trebuie să o gestioneze  

➢ Se face tot posibilul pentru a ține situația de urgență sub control  

➢ Se gestionează/cooperează la o eventuală evacuare  

➢ Se gestionează/cooperează în vederea revenirii la normal  

Ce trebuie făcut după situaţia de urgenţă? 

➢ Se identifică și se analizează cauzele urgenței și se caută posibile măsuri de 

îmbunătățire  

➢ Se analizează modalitățile de gestionare a evacuării și se caută posibile 

măsuri de îmbunătățire  

➢ Se implementează măsurile de îmbunătățire identificate 

 

Procedura de evacuare într-un azil 

Evacuarea este necesară pentru a scoate afară lucrătorii, oaspeții și toate 

persoanele care se află în azil la momentul situației de urgență. Fiecare azil ar trebui 

să definească un plan de urgență și de evacuare, întocmit special pentru situația 

respectivă, cu scopul de a defini procedurile pe care trebuie să le implementeze fiecare 

lucrător în caz de accident, pentru a proteja viața umană, pentru a garanta o evacuare 

rapidă și în siguranță a spațiului, pentru a reduce la minimum efectele și a proteja 

mediul înconjurător dacă este posibil. 

https://unsplash.com/photos/g-u2XlUqAXA
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Planul de urgență descrie situațiile de pericol și de risc care pot implica sau 

afecta structura, identificând sarcinile și responsabilitățile personalului care lucrează 

în incintă. 

Planul ar trebui să prevadă orientări operaționale pentru planificarea măsurilor 

și a intervențiilor pentru controlul de urgență. Pentru a îndeplini aceste funcții 

importante, următorul document trebuie să fie actualizat și modificat de fiecare dată 

când se schimbă condițiile pentru implementarea sa corectă și rapidă. 

Este important ca lucrătorii să fie conștienți de diversitatea extrem de ridicată 

a capacităților psihice și fizice ale persoanelor în vârstă. Ei pot avea de-a face cu 

persoane în vârstă perfect active și independente, dar și cu persoane care depind în 

mare măsură de îngrijitor.  

Cunoștințele privind predispozițiile persoanelor în vârstă în materie de 

sănătate sunt esențiale pentru adoptarea de măsuri într-o situație de urgență. În 

funcție de cât de bine cunoaște problemele rezidenților, lucrătorul poate prevedea 

reacțiile acestora și poate evalua validitatea și urgența măsurilor adoptate. Acest lucru 

este important pentru a estima de ce fel de asistență ar avea nevoie în caz de urgență 

și pentru a pregăti un plan personal de urgență pentru fiecare rezident, dacă este 

posibil. 

 

 

https://www.pexels.com/photo/adult-age-elderly-enjoyment-272864/ 

Tipuri de proceduri de urgenţă  

Pentru fiecare urgență există un tip diferit de procedură.  

a. Comportamente violente 

 

Una dintre problemele cele mai frecvente cu care ne putem confrunta în contactul 

zilnic cu o persoană în vârstă este gestionarea agresiunilor. 

https://www.pexels.com/photo/adult-age-elderly-enjoyment-272864/
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Un comportament violent poate fi determinat de mai mulți factori.Aceste pusee 

de agresivitate îi pot speria pe îngrijitori și pot ridica probleme în gestionare. 

Agresiunea fizică nu ar trebui interpretată drept o formă de atac împotriva altora, ci, 

din contră, ea reprezintă deseori o reacție de apărare împotriva situațiilor 

necunoscute, a elementelor străine care provoacă perturbări emoționale persoanei, 

făcând-o să se simtă în pericol și vulnerabilă. Acest lucru se întâmplă cel mai des în 

asociere cu boli precum Alzheimer. 

Nu uitați:  

➢ rămâneți calm și încercați să îi liniștiți pe cei în vârstă (pacientul este agresiv 

atunci când se simte în pericol, deci dacă reacționați cu furie la comportamentul 

său puteți agrava situația); 

➢ încercați să identificați cauzele acestui comportament violent; 

➢ adoptați atitudini care pot calma de obicei persoana vârstnică asistată; 

➢ distrageți, sprijiniți, liniștiți pacientul; 

➢ asigurați-vă că pacientul nu întreprinde acțiuni care îi pot face rău lui însuși 

sau altor persoane. 

 

b. Cutremure. 

 

 În caz de cutremur, de îndată ce sunt percepute primele șocuri seismice, chiar 

și de intensitate scăzută, trebuie să ieșiți din clădire într-o manieră organizată, folosind 

căile normale de ieșire, evitând să folosiți liftul și implementând planul de evacuare 

stabilit anterior. 

 După ce ați ieșit din clădire, trebuie să vă îndepărtați de copaci și de cablurile 

suspendate de alimentare cu energie electrică și să așteptați să se termine cutremurul. 

 În cazul în care cutremurele pot afecta structurile, pentru a nu permite exodul 

persoanelor, este preferabil să rămâneți lângă zidurile de rezistență sau în colțuri. 

 Înainte de a ieși din clădire, după încetarea situației de urgență, este important 

să verificați cu grijă dacă sunt intacte și pot fi folosite căile de ieșire obișnuite; în caz 

contrar, așteptați ajutor din exterior. 

 

c. Defectarea lifturilor 

 

În situația rară și nefericită în care un pacient rămâne blocat în lift (atât dacă 

operatorul liftului este sau nu prezent în lift), trebuie aplicate o serie de măsuri:  

➢             asigurați-vă că pacientul se simte bine, adică starea sa este stabilă.  

➢ asigurați-vă că între timp o persoană de încredere (un coleg) cheamă 

compania de service a liftului  

➢ dacă starea pacientului nu este stabilă, asigurați-vă că între timp cineva 

de încredere cheamă ambulanța 
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➢ monitorizați situația, vorbind cu persoana în vârstă și încercând să o 

liniștiți cât de bine puteți  

➢ în funcție de poziția în care s-a oprit liftul, încercați să îi trimiteți o sticlă 

de apă pacientului prins, pentru a vă asigura că este hidratat. 

➢ nu lăsați deloc persoana în vârstă singură până la sosirea echipei de 

salvare. 

 

Fotografie de Amisha Nakwa https://unsplash.com/photos/9USlkk5z6Mg 

d. Explozii/ameninţări cu bombe 

 

Scurgerile de gaze, vasele de presiune, recipientele chimice etc. pot provoca 

explozii care pot crea situații periculoase pentru viața umană. Într-o astfel de situație: 

- Păstrați-vă calmul; 

- Pregătiți-vă să faceți față posibilității unor noi explozii; 

- Comunicați cu coordonatorul de urgență (dacă este posibil); 

- Porniți sistemul de alarmă apăsând butonul de urgență; 

 

 

- Chemați pompierii; 

- Îndepărtați-vă de ferestre, oglinzi, becuri, rafturi, instrumente, radiatoare și 

asigurați-vă că și persoanele în vârstă fac același lucru; 

- Deschideți ușile și mișcați-vă cu mare grijă, verificând podeaua, scările și 

platformele înainte de a urca. Verificați podeaua călcând mai întâi cu piciorul 

care nu susține greutatea corpului; 

- Mergeți de-a lungul pereților. Aceste zone sunt cele mai rezistente; 

- Așteptați instrucțiuni de la coordonatorul de urgență. Dacă se declară 

evacuarea, respectați instrucțiunile de evacuare definite drept cele mai 

adecvate pentru persoanele în vârstă prezente în spațiu 

- Nu deplasați o persoană traumatizată de explozie, cu excepția cazului în care 

aceasta se află într-un pericol iminent (prăbușirea structurilor, incendiu etc.); 

- Nu folosiți lifturile; 

https://unsplash.com/photos/9USlkk5z6Mg


10 
 

- Nu folosiți brichete, chibrituri sau flacără deschisă; 

- Nu folosiți telefoanele mobile/fără fir decât în cazuri de urgență extremă; 

- Nu contribuiți la răspândirea de informații neverificate 

 

e. Incendii 

În caz de incendiu și dacă într-o încăpere există flăcări și fum, dați alarma și 

îndepărtați-vă rapid, având grijă să deschideți ferestrele și să închideți ușa. 

Verificați să nu fi rămas nimeni în încăpere, asigurați-vă că toată lumea este 

conștientă și că toți pacienții pot merge și pleca de la locul incendiului. 

În căile de ieșire (coridoare, holuri, scări etc.), atunci când fumul este atât de 

mult încât îngreunează respirația, mergeți cu capul în jos, protejați-vă nasul și gura 

cu o batistă udă (dacă este posibil) și duceți-vă într-un loc sigur. Ajutați pacienții 

în vârstă să realizeze aceleași proceduri. 

Dacă nu se poate realiza evacuarea în exterior, deoarece flăcările, fumul și/sau 

căldura puternică nu permit acest lucru, este important să vă duceți acolo unde se 

află apă sau, dacă nu este posibil, să rămâneți pe loc, având grijă să închideți 

complet ușa de acces și să aplicați haine ude în spațiile rămase libere. Persoanele 

care rămân prinse înăuntru trebuie să își raporteze prezența către echipele de 

salvare în toate modalitățile posibile. 

 

 

https://www.pexels.com/photo/accident-action-danger-emergency-260367/ 

f. Defecţiuni datorate inundaţiilor/instalaţiilor 

 

În cazul unor defecțiuni datorate inundațiilor/instalațiilor: 

- păstrați-vă calmul; 

- informați imediat coordonatorul acțiunii de urgență furnizând informații 

despre 

https://www.pexels.com/photo/accident-action-danger-emergency-260367/
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următoarele elemente: cauza, locul, pierderile de apă sau caracteristicile 

inundației; 

-  identificați orice riscuri care vor implica: echipamente electrice,sisteme 

electrice, spații de depozitare a substanțelor chimice, documente,echipamente 

specifice etc.; 

- aveți mare grijă dacă în apropierea imediată a zonei inundate se află aparate 

electrice sau prize de curent; 

- asigurați-vă că toți pacienții/beneficiarii sunt bine; dacă este nevoie, contactați 

echipa de salvare; 

- evacuați zona pentru a evita pericolul de electrocutare; 

- dacă este posibil, cu mare grijă, încercați să interveniți asupra cauzei scurgerii 

(de exemplu, oprind alimentarea cu apă); 

- rămâneți la dispoziția coordonatorului pentru situații de urgență: colaborând 

la eventuala îndepărtare a documentelor sau obiectelor delicate afectate de 

inundație; acoperind obiectele/materialele/echipamentele cu folii de plastic; 

mutând obiectele/materialele/echipamentele care ar putea fi afectate de apă, 

scoțându-le din zona de risc; 

 

La final, persoana responsabilă pentru situația de urgență va evalua dacă este 

necesară contactarea pompierilor. 

 

g. Scurgeri de gaze 

În cazul unei scurgeri de gaze: 

➢ păstrați-vă calmul; 

➢ comunicați cu coordonatorul pentru situații de urgență care va alerta 

pompierii, după evaluarea situației; 

➢ asigurați-vă că toți pacienții sunt în siguranță; 

➢ izolați zona afectată și blocați utilizarea zonelor de acces; 

➢ opriți alimentarea cu gaze, 

➢ opriți alimentarea cu energie electrică; 

➢ aerisiți spațiile; 

➢ nu folosiți echipamente electrice; 

➢ dacă este posibil, verificați natura gazelor dispersate; 

➢ după încetarea situației de urgență, activitatea poate fi reluată în funcție de 

evaluarea specialiștilor. 

 

h. Substanţe periculoase 

 

Într-un azil/unitate de îngrijire există mai multe substanțe ce pot fi periculoase, 

precum: detergenți, medicamente, materiale inflamabile etc. În acest caz, măsurile de 

prevenție sunt fundamentale, de exemplu încuierea acestor substanțe.  
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Dacă un pacient intră în contact cu o substanță periculoasă, intervenția trebuie să 

fie rapidă și precisă și se va alerta serviciul de salvare. 

i. Defectarea conductelor de apă fierbinte/abur 

 

Pielea persoanelor vârstnice este extrem de delicată. Din acest motiv, apa foarte 

fierbinte sau aburii pot fi periculoase, deoarece pot provoca arsuri. Din nou, prevenția 

este esențială!  

Aveți grijă să nu lăsați pacienții să se apropie prea mult de spațiile de preparare a 

hranei și să monitorizați temperatura apei în timpul procedurii de spălare (baie/duș). 

j. Urgenţe medicale 

 

Un incident poate avea un caracter specific și se poate produce simultan cu alte 

evenimente sau independent de acestea, în raport cu activitățile desfășurate în cadrul 

azilului. În situațiile în care este necesară o intervenție medicală de prim ajutor, trebuie 

asigurat un plan de prim ajutor conceput în mod special pentru o anumită structură 

și pentru tipul de utilizatori prezenți, care să conțină date privind personalul și 

procedurile ce trebuie aplicate. 

 

k. Proceduri pentru adăpost și evacuare (plan de urgenţă) 

Planul de urgenţă. 

Planul de urgență este un document de management fundamental pentru 

sănătatea și siguranța fiecărui azil. Acesta constă în măsurile organizatorice adoptate 

după producerea unui eveniment advers (incendiu, cutremur, inundație etc.); într-

adevăr, acesta are și funcții preventive în raport cu o serie întreagă de factori de risc, 

stabiliți pe parcursul fazei de urgență. 

Planul de urgență are următoarele obiective: 

• combaterea situației de urgență încă de la prima escaladare, pentru a-i combate 
efectele și a readuce situația sub control; 

• planificarea măsurilor necesare pentru protejarea personalului și a publicului; 

• protejarea proprietăților și a spațiilor; 

• asigurarea intervenției serviciului de salvare și a bunei gestionări a persoanelor 
rănite. 

Un plan de urgență corect va conține: 

a) măsurile pe care trebuie să le ia lucrătorii în caz de urgență; 
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b) procedurile de evacuare de la locul de muncă pe care trebuie să le întreprindă 

lucrătorii și persoanele prezente; 

c) dispozițiile referitoare la solicitarea de intervenție a serviciilor de urgență și a 

pompierilor, furnizând informațiile necesare pentru sosirea acestora; 

d) măsuri specifice pentru a ajuta persoanele cu handicap; 

e) identificarea unui număr suficient de persoane care să supravegheze și să 

monitorizeze punerea în aplicare a procedurilor. 

Pentru a asigura însușirea adecvată a planului de urgență de către personalul 

companiei, este nevoie de exerciții specifice, care vor fi efectuate cel puțin o dată pe 

an pentru companiile cu un număr de prezumții mai mare de 9. 

                                    

Fotografie de Bernard Hermant,  https://unsplash.com/photos/-GadcAEZhwg 

EVACUAREA 

Evacuarea este menită să îndepărteze lucrătorii și oaspeții azilului și orice alte 

persoane prezente în acesta, din situația de pericol imediat și real, pentru a evita 

vătămările. 

Evacuarea nu este o consecință obligatorie a tuturor tipurilor de urgență; atunci 

când este efectuată, ea poate afecta una sau mai multe părți ale structurii; evacuarea 

nu înseamnă întotdeauna că trebuie evacuată clădirea, ci constă deseori în scoaterea 

persoanelor din zona periculoasă a clădirii într-o altă zonă nepericuloasă.  

Evacuarea este întotdeauna o operațiune delicată, mai ales în aziluri, din cauza 

caracterului critic al pacienților. Se consideră că evacuarea s-a realizat corect atunci 

când ea a implicat deplasări cât mai reduse într-o zonă limitată. Transferul 

persoanelor cu dificultăți motorii, senzoriale sau intelectuale este o acțiune solicitantă 

și potențial riscantă. 

Dacă trebuie evacuată clădirea trebuie urmată o procedură precisă: 

Anunțul de evacuare a clădirii este dat printr-o alertă/alarmă. 

https://unsplash.com/photos/-GadcAEZhwg


14 
 

Operatorii prezenți în structură trebuie: 

1. să își păstreze calmul; 

2. să transmită imediat instrucțiuni privind abandonarea spațiului într-o manieră 

ordonată; 

3. să se asigure că toate persoanele au părăsit incinta, ajutând persoanele cu 

handicap sau aflate în dificultate și apoi să iasă și ei și să închidă ușa; 

4. să ajungă într-un loc sigur și să le furnizeze membrilor echipei de salvare 

informații utile. 

5.  Să rămână calmi și să nu creeze alarme sau confuzie. 

 

   Apel de urgenţă 

https://www.youtube.com/watch?v=PSFmM47fz_k 

un videoclip realizat de Serviciul de Sănătate (HSE) din Irlanda 

CUM SĂ REALIZAȚI UN APEL LA URGENȚĂ 

a) Asigurați-vă că situația impune un apel la serviciul de urgență – încercați să 

estimați dacă aveți nevoie de ajutor. În cazul unei urgențe medicale, încercați să 

contactați mai întâi medicul de serviciu; dacă acesta nu este disponibil, apelați 

serviciul de urgență. Astfel de apeluri nu ar trebui efectuate decât atunci când este 

urgent. Dacă nu sunteți sigur dacă o anumită situație impune asistență din partea 

specialiștilor sau nu, realizați apelul! 

b) Realizați apelul de urgență – ar trebui să cunoașteți pe dinafară numărul de 

telefon pentru urgenţe sau ar trebui să îl puteți afla cu ușurință. Respirați profund! 

Situațiile de urgență apar atunci când ne așteptăm cel mai puțin la ele, timpul este 

un element critic într-o situație de urgență, dar nu veți rezolva nimic dacă sunteți 

isteric sau emotiv. 

c) Răspundeți la întrebările dispecerului – vi se va cere să descrieți starea de urgență. 

Păstrați-vă calmul și răspundeți la întrebări. Fiecare întrebare este extrem de 

importantă, chiar dacă este posibil să nu fiți de această părere. Puteți răspunde la 

astfel de întrebări: 

o Adresa dvs. sau alte detalii despre localizarea dvs. 

o Numărul de telefon de pe care sunați, dacă îl știți 

o O descriere a ceea ce s-a întâmplat 

o Precizarea persoanei care are nevoie de ajutor (dvs., o persoană care se află cu 

dvs.) 

o Datele problemei (de exemplu, dacă o persoană vătămată este inconștientă sau 

sângerează) 

o Dacă sunteți în siguranță sau tot sunteți în pericol 

d) Urmați instrucțiunile dispecerului – după ce veți ajunge la dispecer, acesta vă va 

spune cum trebuie să procedați. Rămâneți la telefon și nu închideți decât dacă 

dispecerul vă spune clar să faceți acest lucru. Ascultați dispecerul cu mare atenție și 

procedați exact așa cum vă indică. 

Puteți fi îndrumat să realizați acțiuni precum: 
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o Acordarea primului ajutor 

o Efectuarea de respirație gură la gură 

o Deplasarea într-un loc mai sigur 

e) Fiți pregătit să vă implicați – nu plecați de la locul situației de urgență (decât dacă 

dispecerul vă indică în mod clar să faceți acest lucru, de ex. în caz de incendiu), 

membrii echipei de salvare vă pot cere să îi ajutați atunci când sosesc. 

f) Combateți impactul spectatorilor – este posibil ca la locul situației de urgență să 

se adune trecători. Dacă ajutați pe altcineva și nu puteți suna chiar dvs. la numărul 

de urgență, indicați o persoană din mulțime și spuneți (de exemplu): 

„Dumneavoastră! Doamna cu pulover albastru, sunați la 112!” 

Asigurați-vă că persoana indicată știe că vorbiți cu ea; dacă știți numele persoanei, 

strigați-o pe nume. Individualizându-vă solicitarea, o veți stimula să se implice. 

 

Pregătirea persoanelor vârstnice pentru situaţiile de urgenţă 

Pregătirea pentru situațiile de urgență este un aspect foarte important și ar trebui să 

vizeze nu numai îngrijitorii, ci orice persoană care lucrează și locuiește în azil, inclusiv 

beneficiarii. 

Persoanele în vârstă sunt un grup cu particularități specifice de învățare, declinul 

capacităților cognitive și senzoriale fiind vizibil în cazul lor. Prin urmare, informațiile 

trebuie transmise într-o manieră specifică. 

Iată o serie de sfaturi privind proiectarea unui curs de proceduri de urgență pentru 

adulții în vârstă: 

- Prezentați situații clare și concrete. 

- Faceți pauze frecvente pentru a nu obosi publicul, mai ales dacă membrii 

acestuia iau medicamente, au probleme de sănătate sau se confruntă cu stres. 

- Repetați instrucțiunile dacă publicul uită. 

- Lăsați persoanele în vârstă să discute despre noile informații pe care le-au aflat. 

- Persoanele în vârstă sunt mai sceptice; susțineți-vă afirmațiile cu ajutorul unor 

experți și al unor resurse de încredere. 

- Exersați potențialele situații de urgență cu persoanele în vârstă într-o manieră 

realistă. 

- Exersați posibilele căi de evacuare cu persoanele în vârstă. 

- Dacă pregătiți materiale (pliante, clipuri video etc.) folosiți texte de dimensiuni 

mai mari și contrastante, pe cât posibil, și testați sonorul pentru a vă asigura că 

vă aud toți beneficiarii. 
 

Testul de evaluare 

1. De ce este importantă pregătirea pentru situațiile de urgență? 

2. Descrieți care sunt particularitățile pentru adulți în vârstă în caz de urgență. 

3. Încercați să vă gândiți la procedurile de urgență pe care le-ați aplica în caz de: 

comportament violent/cutremur/defecțiuni ale lifturilor/explozii/amenințări 
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cu bombe/incendiu/inundație/defecțiuni datorate instalațiilor/scurgeri de 

gaze/substanțe periculoase/defectarea conductelor de apă 

fierbinte/abur/urgențe medicale/proceduri de adăpostire/evacuare. 

4. Descrieți cum se realizează un apel la serviciul de urgență. 

 

Bibliografie și surse online: 

- Asociația Medicală din New Jersey. Just in Case. Emergency Readiness for Older 

Adults and Caregivers (Pregătirea în situații de urgență pentru persoane vârstnice și 

îngrijitori), https://www.hcanj.org/files/2013/09/JustinCase_PG_HCANJ.pdf 

- Biroul pentru Servicii de Urgență https://oes.ucsc.edu/about/contacts.html 

- Health and Safety Executive 

http://www.hse.gov.uk/toolbox/managing/emergency.htm 

- Universitatea din Australia de Vest http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-

injuriesemergency/procedures#procedure 

- Plan de urgență și de evacuare Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ubaldo 

Campagnola http://www.apspavio.it/uploads/media/Determina_105_-_allegato.pdf 

- Plan de urgență și de evacuare al azilului Motta din Livenza 

https://cdrmotta.it/pubblicazioni/file/Piano%20di%20Emergenza%20e%20di%20Ev

acuazione.pdf 

- ORIENTĂRI PENTRU GESTIONAREA URGENȚELOR ÎN UNITĂȚILE RSA, 

Regiunea Lombardia, ASL Milano 

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/111207_ASL_MI_linee_guida_

emergenza_rsa.pdf 

- Pregătirea pentru dezastre în cazul persoanelor vârstnice, Crucea Roșie Americană 

https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disast

er_Recovery/Disaster_Preparedness/Disaster_Preparedness_for_Srs-

English.revised_7-09.pdf 

- Planificarea urgențelor în structurile pentru persoane vârstnice, Abele Carnovali 

https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-

emergenza-ed-evacuazione-C-84/pianificare-l-emergenza-in-una-struttura-per-

anziani-AR-12924/ 

- Plan de urgență și de evacuare, Regiunea Piemonte Azienda Sanitaria Locale 

CN2  Alba Bra, http://www.aslcn2.it/media/2013/07/P.E.-distretto-di-Sommariva-

Bosco.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.hcanj.org/files/2013/09/JustinCase_PG_HCANJ.pdf
https://oes.ucsc.edu/about/contacts.html
http://www.hse.gov.uk/toolbox/managing/emergency.htm
http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-injuriesemergency/procedures#procedure
http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-injuriesemergency/procedures#procedure
http://www.apspavio.it/uploads/media/Determina_105_-_allegato.pdf
https://cdrmotta.it/pubblicazioni/file/Piano%20di%20Emergenza%20e%20di%20Evacuazione.pdf
https://cdrmotta.it/pubblicazioni/file/Piano%20di%20Emergenza%20e%20di%20Evacuazione.pdf
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/111207_ASL_MI_linee_guida_emergenza_rsa.pdf
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/111207_ASL_MI_linee_guida_emergenza_rsa.pdf
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/Disaster_Preparedness/Disaster_Preparedness_for_Srs-English.revised_7-09.pdf
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/Disaster_Preparedness/Disaster_Preparedness_for_Srs-English.revised_7-09.pdf
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/Disaster_Preparedness/Disaster_Preparedness_for_Srs-English.revised_7-09.pdf
https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/pianificare-l-emergenza-in-una-struttura-per-anziani-AR-12924/
https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/pianificare-l-emergenza-in-una-struttura-per-anziani-AR-12924/
https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/pianificare-l-emergenza-in-una-struttura-per-anziani-AR-12924/
http://www.aslcn2.it/media/2013/07/P.E.-distretto-di-Sommariva-Bosco.pdf
http://www.aslcn2.it/media/2013/07/P.E.-distretto-di-Sommariva-Bosco.pdf
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Modulul nr. 2  Potrivirea pentru locul de muncă – abilităţi 

fundamentale 
 

Până în 2060, 155 de milioane de europeni —30% din populația totală— vor avea cel 

puțin 65 de ani (sursa: Coaliția Globală pentru Îmbătrânire, 2018). 

Pentru a reuși în această carieră dificilă și frumoasă a compasiunii și responsabilității 

este necesar un anumit tip de personalitate. Un îngrijitor trebuie să aibă competențe 

interpersonale excelente, o atitudine politicoasă și plăcută și capacitatea de a lucra în 

circumstanțe stresante și solicitante din punct de vedere fizic. 

 

Introducere: 

 

Îngrijitorii direcți oferă asistență și sprijin beneficiarilor vârstnici care nu se pot 

îngriji de propria persoană. Printre îndatoririle uzuale ale unui îngrijitor direct se 

numără administrarea de tratamente, facerea patului, pregătirea mesei, spălatul 

rufelor, mici comisioane, cumpărături și observarea oricărei modificări a stării de 

sănătate. Într-un curriculum vitae pentru o astfel de ocupație ar trebui evidențiate 

personalitatea empatică și generoasă, capacitatea de a ridica greutăți, competențele 

interpersonale și de comunicare și organizarea. Majoritatea persoanelor care doresc să 

lucreze ca îngrijitor direct menționează, în curriculum vitae, faptul că sunt absolvenți 

de liceu sau ai unei forme echivalente de învățământ. Îngrijitorii direcți își ajută clienții 

să facă baie, să se îmbrace și îi sprijină în diferite alte activități zilnice. Ei reprezintă un 

colac de salvare pentru cei pe care îi servesc, dar și pentru familiile și prietenii acestora, 

care se străduiesc să le ofere îngrijire de calitate. De asemenea, îngrijitorii direcți 

reprezintă una dintre categoriile de forță de muncă cele mai mari și cu creșterea cea 

mai rapidă în unele țări, jucând un rol vital în crearea de locuri de muncă și în creșterea 

economică, mai ales în comunitățile cu venituri scăzute. Totodată, în Europa, anumite 

studii arată că cheltuielile cu îngrijirea pe termen lung vor crește cu 80% din 2015 până 

în 2060 datorită tendinței de îmbătrânire a populației și creșterii speranței de viață în 

Europa (sursa: Coaliția Globală pentru Îmbătrânire, 2018, p. 4). 

 

Îngrijitorii direcți se încadrează în trei categorii principale: Infirmieri (cunoscuți 

și sub numele de Infirmieri autorizați), Asistenți și Îngrijitori personali: 

 

- Infirmierii lucrează, de regulă, în căminele de bătrâni, deși unii lucrează și în 

spații cu conviețuire asistată, în alte centre comunitare sau în spitale. Ei îi ajută 

pe beneficiari să își desfășoare activitățile cotidiene, precum mâncatul, 

îmbrăcatul, îmbăiatul și toaleta. De asemenea, ei desfășoară activități clinice 

precum exerciții ușoare și luarea tensiunii arteriale. 

 

- Asistenții oferă practic aceleași servicii și aceeași îngrijire ca infirmierii, însă îi 

asistă pe oameni la domiciliu sau în alte centre comunitare, sub supravegherea 
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unei infirmiere sau a unui terapeut. Ei pot îndeplini și sarcini casnice ușoare, 

precum pregătirea mâncărurilor sau schimbarea așternuturilor. 

 

- Îngrijitorii personali lucrează în reședințe private sau de grup. Ei sunt numiți 

în mai multe moduri: asistent personal, îngrijitor la domiciliu, asistent direct 

(aceștia din urmă lucrează cu persoane cu deficiențe intelectuale și de 

dezvoltare). Pe lângă ajutorul în desfășurarea activităților cotidiene, îngrijitorii 

efectuează menajul, pregătesc  

 

- mesele și se ocupă de administrarea medicamentelor. De asemenea, ei îi ajută 

pe oameni să meargă la serviciu și să se implice în continuare în comunitate. 

Tot mai mulți lucrători de acest gen sunt angajați și supravegheați direct de 

către consumatori/beneficiarii direcți. 

 

 

 

 

Sursa: simplebooklet.com 

 

O gamă variată de contexte. Îngrijitorii direcți lucrează într-o gamă variată de 

contexte: la domiciliul beneficiarului sau al familiei acestuia; în spații instituționale, 

precum centre de îngrijire, spitale sau centre pentru persoane cu deficiențe 

intelectuale și de dezvoltare; în spații rezidențiale comunitare, de la aziluri până la 

spații cu conviețuire asistată; plus o gamă variată de programe de zi non-rezidențiale 

și alte servicii de asistență comunitară. 

Locurile de muncă la domiciliu și în centre comunitare predomină în cadrul 

îngrijirii directe. În prezent, majoritatea îngrijitorilor direcți lucrează în spații 

rezidențiale și comunitare, nu în spații instituționale precum azilurile sau spitalele. Se 

preconizează că până în 2018 îngrijitorii direcți din spații rezidențiale și comunitare 



19 
 

vor fi de aproape două ori mai mulți decât cei din spații instituționale. În prezent, 

majoritatea studiilor menționează necesitatea îngrijirii la domiciliu bazate pe relații 

interpersonale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesta este un tip inovator de îngrijire, organizat în jurul nevoilor beneficiarului și ale 

familiei acestuia, nu în funcție de îndeplinirea unui set prestabilit de sarcini. Îngrijirea 

la domiciliu bazată pe relații interpersonale se mai numește și îngrijire la domiciliu 

axată pe rezultate sau pe persoană. Pe lângă accentul pus pe această relație, anumiți 

autori evidențiază și faptul că țările trebuie să investească și în construirea unei forțe de 

muncă ce oferă servicii de îngrijire, cu competențele adecvate (sursa: Coaliția Globală pentru 

Îmbătrânire, 2018, p. 5). 

Rolul furnizorilor independenţi. Tot mai mulți îngrijitori direcți lucrează 

direct pentru beneficiari și pentru familiile lor și nu sunt angajați printr-o agenție.  

Potrivit programului de estimări privind ocuparea forței de muncă al BLS, în 2017, 

mai mult de un sfert din îngrijitorii personali din America erau angajați direct de 

gospodării private sau lucrau pe cont propriu. În Europa, Germania a fost pionieră în 

ceea ce privește flexibilitatea strategiilor publice, introducând îngrijirea axată pe 

beneficiar în anii 1990. Mai recent, Australia a implementat o reformă majoră a 

îngrijirii persoanelor vârstnice în anul 2017, acordându-le acestora posibilitatea de a 

alege furnizorul cel mai adecvat pentru nevoile lor și libertatea de a-și concepe 

propriile planuri de îngrijire. 

 Irlanda a pilotat un sistem similar la Limerick, la finalul anului 2016 (sursa: Coaliția 

Globală pentru Îmbătrânire, 2018, p. 12  

Ocupaţii cu creștere rapidă. Asistenții și îngrijitorii personali sunt a treia și a patra 

ocupație din punctul de vedere al ritmului de creștere în America, în perioada 2008-

2018, înregistrând creșteri de 50% și, respectiv, 46%, conform programului de estimări 

privind ocuparea forței de muncă al BLS și generând cele mai multe locuri de muncă 

noi. De asemenea, toate cele trei ocupații din domeniul îngrijirii directe se înscriu între 
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primele zece ocupații despre care se prevede că vor produce cele mai noi locuri de 

muncă la nivelul întregii economii. 

 Care sunt competenţele fundamentale? 

Pentru a stabili dacă puteți lucra ca îngrijitor direct, iată mai jos cele mai 

importante calități pentru această profesie: 

 

▪ Empatia: Beneficiarii sunt fragili, neputincioşi, suferinzi și au nevoie de ajutor. 

Trebuie să fiți empatic și înțelegător cu nevoile lor. 

 

▪ Atenția la detalii: Unii beneficiari au anumite norme sau programe care trebuie 

respectate sau anumite reguli alimentare sau fizice pe care trebuie să le urmați. 

 

▪ Competențele interpersonale: Îngrijitorii personali lucrează într-o manieră foarte 

personală cu beneficiarii lor. Unii au dureri sau sunt foarte sensibili. Îngrijitorii 

trebuie să fie sensibili și miloși cu beneficiarii. 

 

▪ Forța: Îngrijitorii personali pot fi nevoiți să își ducă beneficiarii în cadă, în mașină 

și în pat și au nevoie de forță. 

 

▪ Gestiunea timpului: Îngrijitorii personali trebuie să aibă un program organizat. Ei 

trebuie să se asigure că clienții se scoală la timp, că își iau medicamentele la timp 

și că ajung la programările medicale. 
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Sursa:ganvwale.com 

 

Îngrijitorii direcţi ar trebui să îndeplinească întotdeauna următoarele cerinţe: 

 

Cunoașterea beneficiarului: Îngrijitorul direct ar trebui să construiască o relație 

cu beneficiarul. Vă aflați în casa beneficiarului din cauza unor chestiuni medicale, dar 

acestea nu îl definesc pe beneficiar. Acesta este o persoană și merită respectat ca o 

persoană. Cunoașterea beneficiarului nu înseamnă să deveniți cei mai buni prieteni, 

ci să îi înțelegeți punctele de vedere și nevoile. Nu îi prezentați beneficiarului 

problemele dvs. personale. Aveți obligația de a vă concentra pe îngrijirea acestuia pe 

parcursul perioadei pe care o petreceți la domiciliul său/la centru. Beneficiarul trebuie 

să știe că nu vă interesează decât bunăstarea lui. 

Munca în echipă: Ca îngrijitor direct, sunteți principala persoană de contact 

dintre beneficiar și agenție. Aveți obligația de a comunica agenției orice probleme sau 

modificări în ceea ce privește nevoile beneficiarului. Comunicarea dintre beneficiar, 

îngrijitorul direct și agenție garantează că toată lumea urmărește același scop. Atunci 

când toată lumea colaborează, se reduce riscul repetării inutile a sarcinilor și al 

neînțelegerilor. Astfel, îngrijitorul direct va avea o atitudine pozitivă și profesionistă 

față de beneficiar și îl va face să simtă că se află pe mâini bune. 

Accesibilitatea: Puneți accentul pe îndeplinirea nevoilor beneficiarului fiind 

sensibil la viziunile culturale, valorile și preferințele acestuia. Fiți flexibil, de exemplu 

în ceea ce privește mâncarea sa preferată. Rolul dvs. nu este acela de a-l schimba pe 

beneficiar sau de a-i schimba stilul de viață. Menirea dvs. este să îl ajutați să își 

desfășoare viața cât mai aproape de ceea ce își dorește (cu condiția ca aceasta să nu îi 

afecteze starea de sănătate). Dacă aveți dubii, discutați cu infirmiera sau cu 

consultantul. 
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Exemple de exerciţii practice 

 

Teste online:  

Există numeroase teste online care vă ajută să vă stabiliți nivelul de competențe, 

cunoștințe și calități personale pentru funcția de îngrijitor direct; iată un astfel de 

test:http://dirесt-сarе-wоrkеrs-оrg-training-sitе.thinkifiс.соm/соursеs/соpy-оf-dirесt-

сarе-wоrkеr-samplе-prе-hirе-knоwlеdgе-tеst 

Sesiune de brainstorming 

Folosind metoda brainstormingului, participanții împărțiți în grupe pot răspunde la 

câteva dintre întrebările de mai jos în timpul sesiunii.   

1. Menționați diferitele situații în care pot fi furnizate servicii de îngrijire directă și de 

asistență.  

2. Menționați diferitele tipuri de servicii oferite persoanelor și familiilor la domiciliu. 

3. Menționați diferitele persoane care pot beneficia de servicii precum asistența la 

activități casnice, servicii de însoțire, îngrijire personală sau asistență.   

4. Identificați și descrieți activitățile cotidiene și activitățile accesorii ale vieții 

cotidiene.  

5. Explicați de ce este important să înștiințați cât mai repede 

agenția/supervizorul/medicul atunci când nu vă puteți prezenta la serviciu conform 

programului.    

6. Explicați importanța muncii în echipă pentru prestarea serviciilor.  

7. Descrieți rolul și scopul planurilor de servicii (plan de asistență, plan de îngrijire).   

8. Descrieți procesul de comunicare dintre beneficiar și îngrijitor.  

9. Furnizați exemple de comunicare agresivă, comunicare pasivă și comunicare 

asertivă și explicați importanța comunicării asertive.   

10. Identificați situații de urgență uzuale. 

Simularea spălatului pe mâini:  

Instructorul explică necesitatea spălatului pe mâini pentru a preveni răspândirea 

infecției și demonstrează procedura. Apoi participanții repetă și urmează procedura.  

Simularea pusului mănușilor 

Instructorul arată exemple privind răspândirea microbilor și situațiile în care ar trebui 

purtate mănuși, apoi arată cum se pun, se dau jos și se aruncă mănușile. După aceea, 

participanții repetă și urmează procedura.  

 

http://direct-care-workers-org-training-site.thinkific.com/courses/copy-of-direct-care-worker-sample-pre-hire-knowledge-test
http://direct-care-workers-org-training-site.thinkific.com/courses/copy-of-direct-care-worker-sample-pre-hire-knowledge-test
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Simularea utilizării extinctorului  

Instructorul identifică situații de urgență uzuale, descrie tehnicile de protecție anti-

incendiu și factorii de risc, precum și potențialele pericole de incendiu din casă și arată 

cum se folosește extinctorul. După aceea, participanții repetă și urmează procedura. 

 

 

 

Simularea 

acordării de ajutor 

pentru mâncat:  

Instructorul 

identifică și explică 

relația dintre planul 

de servicii al unei 

persoane și rolul 

îngrijitorului direct atunci când se acordă asistență pentru desfășurarea activităților 

cotidiene. Prezintă exemple de tehnici și demonstrează procedura prin care 

beneficiarul este ajutat să mănânce. După aceea, participanții repetă și urmează 

procedura. 
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Simularea poziţionării în fotoliul rulant  

Instructorul explică importanța repoziționării și menționează tehnici de prevenire a 

deteriorării pielii, identifică cauzele uzuale pentru deteriorarea pielii persoanelor 

aflate într-un fotoliu rulant și demonstrează tehnica de repoziționare a unei persoane 

în fotoliul rulant. După aceea, participanții repetă și urmează procedura. 

 

 

Bibliografie și surse online: 

▪ Dr. Dоriе Sеavy, februarie 2011 ‘Faсts 3 rеsеarсh’. PHI, consultat în septembrie 2019 

▪ GALINA KHATUTSKY, M.S., JОSHUA WIЕNЕR, PH.D., WAYNЕ ANDЕRSОN, 

PH.D., VALЕNTINA AKHMЕRОVA, M.S. și Е. ANDRЕW JЕSSUPRTI, martie 2011, 

cercetarea „СЕRTIFIЕD NURSING ASSISTANTS AND HОMЕ HЕALTH AIDЕS” 

(Infirmieri autorizați și asistenți personali), Departamentul de Sănătate și Servicii 

Umane din Statele Unite ale Americii, consultat în septembrie 2019 

▪ Karеn Sсhоеnеman, martie 2013, „DIRЕСT СARЕ WОRKЕR GUIDЕ” (Ghidul 

îngrijitorilor direcți), manual, consultat în septembrie 2019 

▪ Arizоna Dirесt Сarе Wоrkеr Соmpеtеnсiеs 2010, „Fundamеntals оf Dirесt Сarе and 

Suppоrt” (Aspecte fundamentale ale îngrijirii și asistenței directe), manual, consultat 

în septembrie 2019 

▪ Coaliția Globală pentru Îmbătrânire, RELATIONSHIP-BASED HOME CARE: A 

Sustainable Solution For Europe’s Elder Care Crisis (Asistența la domiciliu bazată pe relații 

interpersonale: o soluție durabilă pentru criza asistenței geriatrice din Europa), 

https://globalcoalitiononaging.com/wp-

content/uploads/2018/06/RHBC_Report_DIGITAL.pdf 

 

 

https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2018/06/RHBC_Report_DIGITAL.pdf
https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2018/06/RHBC_Report_DIGITAL.pdf
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Modulul nr. 3  Legislaţie, standarde etice și păstrarea confidentialităţii 

clientului 
 

Acest curs urmărește pregătirea juridică sumară în ceea ce privește drepturile 

persoanelor în vârstă, precum și obligațiile legale care revin persoanelor care asistă 

persoanele în vârstă sau le îngrijesc. Pregătirea juridică oferită de prezentul curs se 

adresează persoanelor care urmează să ofere asistență și îngrijire persoanelor în vârstă 

aflată pe teritoriile țărilor care formează Uniunea Europeană. Având în vedere că de 

foarte multe ori regulile naționale diferă de la o țară la alta, este mai mine să nu plecăm 

cu ideea că ceea ce se va învăța la acest curs este aplicabil în orice altă țară decât cele 

care sunt membre ale Uniunii Europene, căci legislația respectivelor țări s-ar putea să 

difere, uneori într-un mod semnificativ, având la bază diferențe morale și culturale. 

Mai înainte de toate trebuie ținut minte că nu există încă o lege specială în 

Uniunea Europeană în ceea ce privește îngrijirea și asistarea persoanelor în vârstă, 

precum și obligațiile care cad în sarcina celor care oferă asistența și îngrijirea acestora, 

de cele mai multe ori fiecare stat al Uniunii Europene având propria sa legislație pe 

această problemă, fiecare din aceste legislații naționale având totuși la bază o sumă de 

principii juridice și drepturi generale. Cu toate acestea există mai multe legi 

internaționale, acorduri între state, precum și diverse acte ale Uniunii Europene, care 

ne vorbesc despre obligațiile pe care le avem atunci când asistăm sau îngrijim 

persoanele în vârstă. În cele ce urmează vom avea în vedere cele mai importante astfel 

de acte. 

1) Primul și cel mai important act de legislație internațională este așa numita 

Declarație Universală a Drepturilor Omului, act recunoscut de Uniunea Europeană și 

de țările membre ale acesteia - „Articolul 2 - Fiecare om se poate prevala de toate drepturile 

şi libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, 

deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine 

naţională sau socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări. În afară de aceasta, nu se va 

face nici o deosebire după statutul politic, juridic sau internaţional al ţării sau al teritoriului 

de care ţine o persoană, fie că această ţară sau teritoriu sunt independente, sub tutelă, 

neautonome sau supuse vreunei alte limitări a suveranității.” După cum se vede din acest 

citat lista situațiilor care pot duce la discriminarea unei persoane nu este una limitată, 

noi astfel de situații putând să fie adăugate la aceasta listă, inclusiv vârsta. În plus, 

vârsta nu ar trebui să lipsească din această enumerare de motive de discriminare, fiind 

în mod natural mai des întâlnită. 

2) Actul european care aduce pentru prima dată vârsta persoanelor în 

reglementarea problemei discriminării este Tratatul de la Amsterdam, care arată - 

”Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din prezentul tratat și în limitele competențelor care 

îi sunt conferite Comunității, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei și 

după consultarea Parlamentului European, poate lua măsuri adecvate pentru a combate 

discriminarea bazată pe sex, origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă 

sau orientare sexuală.” În cazul acestui act juridic european enumerarea include și 
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„vârsta” ca motiv de discriminare și abuz. Nu trebuie uitat că un act european precum 

acest tratat poate provoca modificarea legislațiilor naționale, ceea ce în multe țări deja 

s-a întâmplat, astfel că în cazul prestării de activități de asistență și îngrijire în alte țări 

europene decât România se va avea în vedere . 

3) Următorul act ca importanță în ceea ce privește combaterea discriminării 

persoanelor în vârstă este Directiva 2000/78/CE a Consiliului European din 27 

noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în 

ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă. Într-adevăr această 

directivă privește discriminarea la locul de muncă, dar o face chiar și după motivul 

vârstei, ceea ce o face de mare ajutor pentru înțelegerea situației de ansamblu a 

persoanelor în vârstă, dar și pentru ceea ce înseamnă discriminarea acestora. Încă din 

partea de început a acestei reglementări (pct. 6) se arată că trebuie recunoscute – 

„importanța combaterii discriminărilor sub toate formele, inclusiv necesitatea luării de măsuri 

corespunzătoare în favoarea integrării sociale și economice a persoanelor în vârstă și a 

persoanelor cu handicap”. Aceeași directivă europeană arată (pct. 11) cât de periculos 

este pentru Uniunea Europeană lipsa de toleranță față de persoanele în vârstă, la ce se 

poate ajunge dacă acestea nu sunt asistate și îngrijite, dacă nu s-ar arăta toleranță față 

de starea în care acestea se află – „Discriminarea pe motive de apartenență religioasă sau 

convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală poate compromite realizarea obiectivelor 

Tratatului de instituire a Comunității Europene (…)”. Mai mult, în directivă se arată și ce 

măsuri trebuie să ia fiecare stat membru al Uniunii Europene – „În acest scop, orice 

discriminare directă sau indirectă pe motive de apartenență religioasă sau convingeri, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală în domenii reglementate de prezenta directivă trebuie 

să fie interzisă în Comunitate; interdicția acestui tip de discriminare trebuie să se aplice, de 

asemenea, resortisanților din țări terțe, dar nu vizează diferențele de tratament bazate pe 

cetățenie și nu aduce atingere dispozițiilor privind intrarea și șederea resortisanților din țări 

terțe și accesul lor la încadrare în muncă și ocuparea forței de muncă.” De maximă 

importanță pentru înțelegerea aceste directive europene este principiul egalității de 

tratament. Prin acest principiu se pricepe că nu ar trebui să se facă orice fel de 

diferențieri (directe sau indirecte) între persoane „pe motive de apartenență religioasă sau 

convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală” (art. 1). Prin discriminare directă se 

înțelege tratarea unei anumite persoane „într-un mod mai puțin favorabil decât este, a fost 

sau va fi tratată într-o situație asemănătoare o altă persoană, pe baza unuia dintre motivele” 

(precum vârsta). O „discriminare indirectă se produce atunci când o dispoziție, un criteriu 

sau o practică aparent neutră poate avea drept consecință un dezavantaj special pentru 

persoane de o anumită religie sau cu anumite convingeri, cu un anumit handicap, de o 

anumită vârstă sau de o anumită orientare sexuală, în raport cu altă persoană (…) – ne arată 

aceleași prevederi legale. 

4) Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02), un alt act 

de nivel european care are în vedere nediscriminarea persoanelor în funcție de vârstă 

arată la art. 21 că – „Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, 

rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau 

convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, 

averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.” În plus, tot în această cartă 
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se indică la articolul 25 (Drepturile persoanelor în vârstă) care este situația de fapt care 

trebuie să fie opusă celei de discriminare, adică ceea ce este așteptat a fi realizat de 

statele membre ale Uniunii Europene – „Uniunea recunoaște și respectă dreptul 

persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și independentă și de a participa la viața socială 

și culturală.” Pentru cuvinte precum demnitate, independență, viață etc nu trebuie să 

căutăm sensuri dificile, abstracte, juridice, căci în astfel de acte juridice aceste cuvinte 

au sensul normal, folosit în limbajul comun, de zi cu zi, tocmai pentru a fi mai ușor de 

înțeles și aplicat. 

5) Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități este un alt act juridic cu putere internațională, adoptat și la nivelul Uniunii 

Europene, care reglementează ceea ce trebuie să facă statele care au aderat la aceasta 

pentru a asigura persoanelor în vârstă și cu dizabilități o viață ferită de dificultăți 

datorate discriminărilor – art. 5 – „Statele părți interzic orice discriminare pe baza 

dizabilității și garantează persoanelor cu dizabilități o protecție juridică egală și eficientă 

împotriva discriminării din toate motivele”. De asemenea, această convenție dă o definiție 

(art. 2) pentru ce înseamnă „discriminare bazată pe handicap” – „orice distincție, 

excluderea sau restricția pe baza dizabilității care are ca scop sau efectul afectării sau anulării 

recunoașterii, plăcerii sau exercițiului, asupra unui an bază egală cu ceilalți, a tuturor 

drepturilor omului și libertăților fundamentale din politice, economice, sociale, culturale, civile 

sau de orice alt domeniu. Cuprinde toate formele de discriminare, inclusiv refuzul de cazare 

rezonabilă; (…)”. După cum se observă și din această convenție internațională, de foarte 

multe ori persoanele în vârstă sunt tratate din punct de vedere juridic precum 

persoanele cu diverse handicapuri, căci, lăsând de o parte necesitățile cvasi-identice 

ale celor două categorii, acestea sunt deopotrivă protejate prin aceleași seturi de 

drepturi și obligații. 

6) Oprirea oricărei forme de discriminare pentru motive ca vârsta sau 

dizabilitățile unei persoane este insuficient pentru o astfel de persoană dacă mediul în 

care aceasta își duce viața este unul mult prea avansat tehnologic, de exemplu. 

Cunoaștem din proprie experiență cât de nesemnificativi ne simțim atunci când ne 

confruntăm cu un echipament pe care am dori să-l utilizăm, dar nu înțelegem cum 

funcționează, ceea ce îl face inaccesibil nouă, dar accesibil altor persoane cu o altă 

pregătire decât a noastră. Pentru a face acest mediu de viață mai accesibil pentru 

persoanele în vârstă sau cu dizabilități, Parlamentul European și Consiliul European 

au adoptat o directivă de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate 

aplicabile produselor și serviciilor. Ca urmare a implementării acestei directive de 

statele membre ale Uniunii Europene persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă 

vor profita de produse și servicii mai practice pentru situația în care se găsesc, aceste 

produse se vor găsi mai ușor pe piață, produsele și serviciile respective vor fi oferite 

la prețuri mai competitive, mai puține piedici atunci când vor fi utilizate etc. Aceeași 

directivă readuce în atenție conceptul de „îmbătrânire activă”, o idee anterior 

promovată de Comisia Europeană. Acest concept pune în valoare însemnătatea 

realizării unor medii de viață prietenoase sau cel puțin corespunzătoare necesităților 
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persoanelor în vârstă, medii care să le îngăduie acestora să trăiască o viață autonomă 

în ansamblul comunității locale cât mai mult timp posibil.  

Accesibilitatea este una dintre componentele esențiale ale acestei idei. Având 

în vedere legătura strânsă dintre handicap și procesul de îmbătrânire, conceptul de 

accesibilitate este fundamental pentru ca persoanele în vârstă să poată rămâne active, 

să trăiască independent de alte persoane și să participe deplin la relațiile sociale. 

Îndeplinirea obiectivelor avute în vedere de Uniunea Europeană prin această directivă 

va asigura punerea în practică prin implementarea de legislații naționale în domeniu. 

Realizarea conceptului de accesibilitate va duce la fixarea unor reguli care vor 

recunoaște dreptul la libera circulație a produselor și a serviciilor accesibile în cadrul 

pieței interne și prin promovarea unei întrebuințări mai eficiente a resurselor. Ca 

urmare a acestei directive statele membre ale Uniuni Europene trebuie să primească 

pe propria piață produsele și serviciile exportate dintr-un alt stat membru atunci când 

acestea sunt potrivite cu cerințele de accesibilitate prevăzute în acest act legislativ 

european. Asigurarea acestei libere circulații va avea consecințe economice pozitive 

în special pentru persoanele în vârstă și pentru cele cu dizabilități. Ca un mijloc 

suplimentar, consumatorii cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și 

persoanele în vârstă, vor dobândi o diversitate mai largă de produse și de servicii 

accesibile, de o calitate mai bună și la prețuri mai modeste. Toate acestea vor avea un 

impact practic asupra mai multor drepturi consacrate în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, precum dreptul la demnitatea umană, dreptul la 

integritate al persoanei, dreptul la educație, libertatea de alegere a ocupației și dreptul 

la muncă, drepturile persoanelor în vârstă, dreptul la integrare al persoanelor cu 

handicap și dreptul la libertatea de circulație și de ședere. Printre conceptele definitive 

de această directivă sunt și: (1) „produse și servicii accesibile înseamnă produse și servicii 

care sunt perceptibile, utilizabile și ușor de înțeles pentru persoanele cu limitări funcționale, 

inclusiv pentru persoanele cu handicap, în condiții de egalitate cu ceilalți” și (2) „persoane cu 

limitări funcționale înseamnă persoanele care au incapacități fizice, mentale, intelectuale sau 

senzoriale, incapacități legate de vârstă sau alte limitări ale performanțelor corpului uman, 

permanente sau temporare, care, în interacțiune cu diferite bariere, pot limita accesul la 

produse și la servicii și pot conduce la o situație ce impune adaptarea acestor produse și servicii 

la nevoile lor specifice”. 

7) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) nu este un act 

care se adresează doar persoanelor în vârstă sau persoanelor care furnizează servicii 

de asistență și îngrijire persoanelor în vârstă, ci vizează pe toți aceia care intră în 

posesia unor date care permit identificarea anumitor persoane – „Prelucrarea datelor cu 

caracter personal ar trebui să fie în serviciul cetățenilor. Dreptul la protecția datelor cu caracter 

personal nu este un drept absolut; acesta trebuie luat în considerare în raport cu funcția pe 

care o îndeplinește în societate și echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu 

principiul proporționalității. Prezentul regulament respectă toate drepturile fundamentale și 

libertățile și principiile recunoscute în cartă astfel cum sunt consacrate în tratate, în special 
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respectarea vieții private și de familie, a reședinței și a comunicațiilor, a protecției datelor cu 

caracter personal, a libertății de gândire, de conștiință și de religie, a libertății de exprimare și 

de informare, a libertății de a desfășura o activitate comercială, dreptul la o cale de atac eficientă 

și la un proces echitabil, precum și diversitatea culturală, religioasă și lingvistică.” 

8) Ultimele reguli sunt cuprinse în „Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele 

cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”. În acest document se 

observă cel mai bine situația actuală care afectează foarte multe țări din lume și 

majoritatea statelor europene, inclusiv recunoașterea problemei îmbătrânirii rapide a 

populației – „În Uniunea Europeană (UE), o persoană din șase suferă de handicap, de la o 

formă ușoară până la o formă gravă, iar în total, aproximativ 80 de milioane de persoane nu 

pot, deseori, să participe din plin la viața socială și economică din cauza barierelor fizice și 

comportamentale. Nivelul de sărăcie a persoanelor cu handicap este cu 70% superior mediei 

înregistrate, fapt care se datorează parțial accesului lor limitat la ocuparea forței de muncă. 

Mai mult de o treime din persoanele în vârstă de peste 75 de ani suferă de anumite handicapuri 

care le restrâng parțial posibilitățile, iar peste 20% suferă de o formă de handicap care îi 

limitează în mod considerabil. În plus, se prevede că aceste cifre vor crește pe măsură ce 

populația UE îmbătrânește.” Această situație generează deopotrivă grave discriminări1, 

dar și cheltuieli sociale uriașe, după cum rezultă din chiar formularea aceleași 

strategii. 

Toate aceste reguli internaționale și europene au în comun o serie de drepturi 

care trebuie respectate și obligații care trebuie îndeplinite, primele fiind cele ale 

persoanelor în vârstă, cu sau fără dizabilități, iar celelalte trebuind să fie respectate de 

cei care asistă și îngrijesc aceste persoanele în vârstă. În continuare vom prezenta pe 

scurt aceste drepturi și obligații. 

1. Dreptul la demnitate, la integritatea fizică și mentală, libertate și securitate – 

Faptul că o anumită persoană îmbătrânește, ceea ce o poate face dependentă de alte 

persoane, nu ar trebui să fie o cauză pentru ca respectiva persoană în vârstă să fie 

privită cu dispreț în familie, grupul de apropiați, comunitate sau societate. Persoanele 

în vârstă merită să fie tratate în toate aceste medii sociale în mod demn și să nu fie 

supuse la atacuri fizice și psihice. O persoană în vârstă merită să aibă garantate 

libertatea și securitatea ca oricare alta din societate respectivă, vârsta avansată nefiind 

un criteriu de discriminare, ci, dimpotrivă, un motiv de atenție și respect. Când o 

persoană în vârstă își pierde libertatea de gândire, deplasare, exprimare etc, devine 

mai vulnerabilă la violență și maltratare, astfel că poate deveni o victimă a celor din 

mediul său. În această situație, fără abilitatea de conștientizare a drepturilor lor, 

                                                           
1 „Mai mult de jumătate din europeni consideră că discriminarea pe motiv de handicap sau vârstă este larg 

răspândită în UE. Conform articolelor 1, 21 și 26 din Carta UE și potrivit articolelor 10 și 19 din TFUE, Comisia 

va promova tratamentul egal al persoanelor cu handicap prin intermediul unei strategii cu două componente. 

Aceasta va implica utilizarea legislației actuale a UE pentru a asigura protecția împotriva discriminării, precum 

și punerea în aplicare a unei politici active pentru combaterea discriminării și promovarea șanselor egale în cadrul 

politicilor UE. Comisia va acorda, de asemenea, o atenție deosebită impactului cumulat al discriminării cu care se 

pot confrunta persoanele cu handicap din motive precum naționalitatea, vârsta, rasa sau etnia, sexul, religia sau 

convingerile, sau orientarea sexuală.” – Art. 3 din strategie 
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persoanele în vârstă nu pot să-și dea seama că sunt abuzate sau discriminate sau cum 

să riposteze în mod corespunzător sau să solicite ajutor atunci când se confruntă cu 

situații dificile sau cu persoane rău-voitoare. Persoanele care furnizează servicii de 

îngrijire și asistență a persoanelor în vârstă trebuie să învețe să observe situațiile în 

care persoanele în vârstă pot fi în pericol de abuz. Persoanele care furnizează servicii 

de îngrijire și asistență ar trebui să fie conștienți că este de datoria lor să protejeze 

starea de bine a persoanei în vârstă și să asigure îngrijirea și asistența acesteia într-un 

cadru care s-o facă să se simtă în siguranță și să-și poată exprima încrederea. Lucrătorii 

care asigură îngrijirea la domiciliu, precum și sprijinirea instituțională a acestor 

persoanele care furnizează servicii de îngrijire și asistență are un rol esențial în 

recunoașterea abuzurilor și protejarea oamenilor împotriva abuzurilor, de multe ori 

persoanele care furnizează servicii de îngrijire și asistență fiind cei mai apropiați față 

de persoanele în vârstă abuzate. Apropierea cotidiană dintre persoanele care 

furnizează servicii de îngrijire și asistență și persoanele pe care aceștia le au în grijă 

duce, în general, la o relație de încredere, care nu trebuie exploată de persoanele care 

furnizează servicii de îngrijire și asistență, ci trebuie folosită de acestea în avantajul 

persoanelor defavorizate. Persoanele care furnizează servicii de îngrijire și asistență 

au o responsabilitate deosebit de importantă față de persoanele cărora le oferă îngrijire 

și asistență, pentru a reduce atât probabilitatea apariției unor situații abuzive, cât și 

pentru a înlătura efectele pe care astfel de situații le pot avea în timp. De asemenea, 

persoanele care furnizează servicii de îngrijire și asistență persoanelor în vârstă 

trebuie să contribuie la monitorizarea oricărui fapt sau a oricărei persoane care pot fi 

considerate riscante pentru persoanele în vârsta asupra cărora veghează, tocmai 

pentru că s-ar putea să fie persoanele aflate în cea mai strânsă legătură cu persoana 

abuzată. Persoanele care furnizează servicii de îngrijire și asistență trebuie să dea 

dovadă de inițiativă atunci când se confruntă cu astfel de abuzuri și să le semnalizeze 

rapid autorităților sau celor interesați de starea de bine a persoanelor în vârstă 

(membrii ai familiei, conducerea instituțiilor în care persoanele în vârstă locuiesc, 

conducerea clinicilor și spitalelor în care acestea sunt tratate de diverse boli etc). 

2. Dreptul la autodeterminare – Este important ca persoanele care acordă îngrijiri 

să lase persoanele în vârstă să își exprime gândurile, voința, opiniile etc și, mai ales, 

să le respecte dorințele, în special în ceea ce privește modul în care sunt îngrijite. 

Reprimarea exprimării persoanelor în vârstă ar putea fi o greșeală sau chiar un abuz 

în sine. În plus, esențial pentru îndeplinirea acestui drept la autodeterminare este ca 

persoanele în vârstă să arate persoanelor care acordă îngrijiri așteptările lor pentru 

calitatea vieții și tratamentul lor medical, motiv pentru care acestea trebuie încurajate 

să se exprime. Trebuie, de asemenea, înțeles că obiectivul asigurării siguranței și 

securității persoanelor în vârstă se confruntă uneori cu scopul de a promova 

autonomia acestora, deoarece persoanele în vârstă se pot pune în pericol prin anumite 

activități. Când este cazul, trebuie să se exercite o judecată atentă pentru a se asigura 

că un echilibru just este realizat între cele două tendințe, iar persoanele care acordă 

îngrijiri trebuie să recunoască dreptul persoanei în vârstă de a-și asuma unele riscuri. 

Persoanele care acordă îngrijiri nu trebuie să forțeze persoanele în vârstă să aleagă cu 

privire la riscuri sau la orice decizie privind tratamentul medical și îngrijire și 
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asistență. Persoanei în vârstă sau reprezentantului acesteia trebuie să i se acorde timp 

să ia în considerare toate opțiunile disponibile, inclusiv cele bazate pe motive ce țin de 

asistența medicală. Acestea ar trebui să li se ofere posibilitatea de a solicita o a doua 

opinie pentru a ajuta la formularea acestei decizii a lor și să primească asistență pentru 

a obține informații relevante, inclusiv contactul cu alte persoane sau organizații sau 

autorități care pot oferi acest lucru. În cele din urmă, beneficiarii de îngrijiri au dreptul 

de a refuza îngrijirile, dar profesioniștii trebuie să se asigure că li se oferă toate 

informațiile despre starea lor medicală, riscurile și consecințele refuzului îngrijirii. În 

cazul unei persoane care suferă de demență, de exemplu, persoana de încredere, terță 

parte sau reprezentantul juridic trebuie consultat. 

3. Dreptul la confidenţialitate informaţiilor care privesc persoana în vârstă - 

Persoanele în vârstă și, mai ales, acelea aflate în îngrijire și asistență de lungă durată 

prezintă un risc mai mare de a fi lipsite de confidențialitate și intimitate ca urmare a 

nevoii de îngrijire și asistență personală. Acest lucru este deseori valabil în special 

pentru persoanele care beneficiază de îngrijire și asistență rezidențială, acestea 

trebuind, de exemplu, să-și împartă dormitorul cu o altă persoană. Confidențialitatea 

informațiilor persoanei în vârstă este foarte importantă deoarece joacă un rol esențial 

în menținerea respectului de sine și a bunăstării acesteia. În plus, dorința de intimitate 

nu scade odată cu vârsta și nu există o vârstă la care intimitatea este nepotrivită. 

Confidențialitatea este, de asemenea, o cerință esențială pentru păstrarea încrederii 

între persoana în vârstă și persoanele care furnizează servicii de îngrijire și asistență a 

lor. Persoanele în vârstă ar trebui să poată să se aștepte că informațiile despre 

sănătatea lor vor fi păstrate confidențiale, desigur cu excepția cazului în care există un 

motiv convingător pentru care nu ar trebui. Protecția datelor cu caracter personal este 

în prezent tratată oarecum unitar la nivelul Uniunii Europene, dar, cum totuși mai pot 

exista diferențe între legislațiile statelor membre, persoanele care furnizează servicii 

de îngrijire și asistență ar trebui să fie informate cu privire la cele mai bune modalități 

de gestionare a datelor confidențiale ale persoanelor în vârstă. Persoanele care 

furnizează servicii de îngrijire și asistență nu trebuie să dezvăluie date sau informații 

personale despre cei care îi au în îngrijire și asistență, în special dacă ar putea fi în 

detrimentul acestora. 

4. Dreptul la îngrijiri de înaltă calitate și personalizate – Serviciu de calitate în 

ceea ce privește îngrijirea sau asistența persoanei în vârstă înseamnă un serviciu care 

asigură bunăstarea persoanei, respectul față de acesta, o viață stabilă, accesibilitate și 

continuitate. Oferirea de îngrijire și asistență de calitate înseamnă, de asemenea, să ia 

în considerare că persoana vârstnică care beneficiază de îngrijire și asistență este 

partenerul central în acest proces și nu un receptor inert. Totul trebuie făcut pentru a 

îmbunătăți bunăstarea persoanei în vârstă ca beneficiar de îngrijire și asistență. De 

exemplu, suportul și tratamentul pentru menținerea sau îmbunătățirea stării 

persoanelor în vârstă care suferă de depresie sau tulburările mintale ar trebui să 

includă, ca măsuri necesare, pentru a reconstrui senzațiile și abilitățile acestora, 

încurajarea asistenței și cooperării reciproce, abilitățile de așezare a mesei și de 

îngrijire personală, sprijin în manifestarea atenției și alte instrumente pentru 

cultivarea memoriei. Sprijinul pentru nevoile zilnice (ridicarea, mâncare, băut, 
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necesarul de toaletă și culcare) ar trebui, de asemenea, să fie livrat în timpul optim în 

care este necesară asistența, căci, cu cât oamenii îmbătrânesc, sentimentul de urgență 

pentru nevoile zilnice devine mai pregnant, iar sprijinul la momentul oportun devine 

important. Unele aspecte ale stilului de viață din trecut pot părea nesemnificative 

pentru persoanele care furnizează servicii de îngrijire și asistență, dar pot avea un 

caracter cu puternic impact asupra calității vieții beneficiarului de îngrijire și asistență. 

Prin urmare, ar trebui să se arate respect față de obiceiurile care aparțin de trecutul 

cuiva și să fie împărtășite cu cei care îi îngrijesc, căci astfel se consolidează o înțelegere 

reciprocă între aceștia.  

5. Dreptul la informaţii personalizate, sfaturi și consimţământul informat - 

Furnizarea informațiilor nu este un proces simplu pentru persoanele de vârstă 

avansată, mai ales dacă prezintă anumite dizabilități. Acest proces de comunicare 

către persoanele în vârstă necesită anumite abilități din partea profesioniștilor din 

domeniul îngrijiri. Persoanele implicate în procesul de furnizare de servicii de îngrijire 

și asistență către persoanele în vârstă trebuie să dea dovadă de răbdare, pentru că 

înștiințarea cu privire la anumite informații se poate dovedi o obligație repetativă. 

Persoanele în vârstă care au nevoie de îngrijire și asistență nu sunt simple și pasive 

receptoare de informații, ci oameni cu propriile personalități și idei. Aceste persoane 

trebuie să fie implicate în propriile lor procese de luare a deciziilor, proporțional cu 

capacitățile lor cognitive. De exemplu, în cazul informațiilor despre serviciile de 

îngrijire și asistență disponibile într-o anumit instituție și prețul acestora – acestea ar 

trebui să fie cât mai facil disponibile prin intermediul serviciilor de sănătate, a 

serviciilor sociale, a organizațiilor pentru persoanele în vârstă, a furnizorilor 

serviciilor de îngrijire și asistență etc. Profesioniștii de îngrijire și asistență din 

domeniul sănătății și social nu pot decide în numele persoanei care are nevoie de 

îngrijire și asistență dacă o informație sau absența acesteia poate să-l afecteze sau nu. 

Asistența și sprijinul pe probleme legale trebuie să fie, de asemenea, disponibile 

împreună cu consilierea, asistența, serviciile etc. Detalii despre profesioniștii din 

domeniul juridic, în special în ceea ce privește specializări precum dreptul familiei, 

dreptul succesiunilor și dreptul asigurărilor sociale etc, ar trebui să fie disponibile prin 

îngrijirea persoanelor care asigură cazarea, a instituțiilor de îngrijire și a serviciilor 

sociale, a îngrijitorilor etc. O altă modalitate de asigurare a respectării a acestor 

drepturi îl constituie liniile telefonice de asistență publică, facilități care ar trebui să fie 

disponibile pentru a ajuta persoanele în vârstă și persoanele care furnizează servicii 

de îngrijire și asistență cu privire la consultanță juridică și dreptul la asistență juridică. 

6. Dreptul la comunicare continuă, participare în societate și activitatea 

culturală - Odată cu vârsta, rețelele sociale ale persoanelor în vârstă tind să se reducă 

ca amploare, aceste persoane devenind din ce în ce mai singure. Prin urmare, este 

foarte important ca persoanele care furnizează servicii de îngrijire și asistență să se 

asigure că oportunitățile persoanelor aflate în grija lor au oportunitatea de a participa 

la întâlniri și alte activități de socializare, că sunt susținute social printr-un acces 

nestânjenit la spațiul public. Persoanele în vârstă ar trebui să fie încurajate de 

persoanele care furnizează servicii de îngrijire și asistență să rămână conectate la 

realitățile cotidiene, căci izolarea este cel mai mare factor de risc pentru abuzul 
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îndreptat contra persoanelor în vârstă. Lipsa de participare și influență în societate a 

persoanelor în vârstă poate duce la izolare, inactivitate fizică și mentală etc. 

Sentimentul lipsei de sens, sentiment des întâlnit la persoanele în vârstă însingurate, 

constituie unul din factori care pot provoca depresie, ceea ce poate expune în final 

respectiva persoană la abuzuri de diverse feluri. De multe ori rezultă situații de abuz 

a persoanelor în vârstă atunci când între aceștia și persoanele care se îngrijesc de 

acestea nu au loc relații strânse bazate pe încredere. De asemenea, este extrem de grav 

dacă în instituțiile de îngrijire și asistență a persoanelor în vârstă există o comunicare 

slabă între personalul de îngrijire și cei internați în astfel de stabilimente. Cauzele de 

împiedicare a exercitării a acestor drepturi ale persoanelor în vârstă pot fi multiple – 

unele care țin de cauze naturale (stare sănătății), altele care sunt sociale (restrângerea 

grupului social, îndepărtarea de familie etc), dar comportamentul persoanele care 

furnizează servicii de îngrijire și asistență nu trebuie să se numere printre aceste cauze. 

7. Dreptul la libertatea de exprimare, gândire, conștiinţă, convingeri, credinţe 

și valori - Societatea recunoaște din ce în ce mai mult că dreptul la diversitate și grija 

pentru oameni din medii culturale diferite este o problemă dificil de rezolvat și că 

trebuie făcut mult mai mult pentru protecția acestui drept. Fundalul național, social, 

educativ, cultural etc al unei persoane influențează convingerile și valorile acestuia. 

De asemenea, convingerile și valorile unei persoane aflate în îngrijire sau asistență 

datorită vârstei sau dizabilităților influențează percepția acesteia asupra sănătății, 

bolilor și morții, semnificația suferinței și existenței, limitele privind 

confidențialitatea; viziunea rolului familiei în luarea deciziilor, autonomia persoanei 

sau modul în care comunică cu ceilalți. Prin urmare, în relațiile dintre persoanele 

îngrijite și persoanele care asigură îngrijirea trebuie să prevaleze o abordare tolerantă 

și fiecare persoană îngrijită trebuie să-și poată exersa riturile religioase sau să-și 

urmeze tradiția culturală. Persoanele care beneficiază de îngrijiri nu trebuie să fie 

obligați să participe la vreun eveniment (religios, filosofic, politic, social etc.) care are 

loc, de exemplu, în interiorul spațiului în care este îngrijit. Persoanele care asigură 

îngrijirea celor în vârstă trebuie să fie atenți să nu lase pe nimeni (politic, religios sau 

de altă natură) să viziteze persoanele care se află în îngrijirea lor, cu excepția cazului 

în care persoana în vârstă a solicitat-o, pentru a proteja beneficiarii de îngrijire și 

asistență de prozelitismul unor anumite grupuri sau exponenții anumitor curente de 

gândire. Vizitele trebuie să fie înregistrate cu numele și datele de contact ale 

vizitatorului, iar presiunea pentru a primi sprijin financiar din partea persoanelor 

aflate în îngrijire și asistență trebuie prevenită și abuzurile financiare raportate către 

autorități sau persoanele decidente. 

8. Dreptul la îngrijire și asistenţă, sprijin paliativ, respect și demnitate în 

moarte– Toate persoanele au dreptul de a muri cu demnitate, în circumstanțe care 

sunt în conformitate cu dorințele proprii și în limitele legislației naționale 

corespunzătoare. Trebuie reținut că unele din activitățile specifice perioadei de timp 

de la sfârșitul vieții pot fi reglementate de legi naționale pe care nimeni nu ar trebui 

să le ignore, în special de persoanele care acordă îngrijiri persoanelor în vârstă și aflate 

într-o relație de dependență datorită uneia sau mai multor dizabilități. Cu toate 

acestea, dreptul de a muri cu demnitate este uneori pus în pericol de reguli și obiceiuri 
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instituționale care duc la cele mai deplorabile forme de abuz în vârstă, deoarece 

privesc oameni care au devenit total dependenți de ceilalți și pot suferi astfel mari 

suferințe. Nu se iau întotdeauna măsuri pentru ameliorarea și prevenirea suferințelor 

nejustificate și pentru a oferi sprijin emoțional persoanei care moare și familiei sale. 

De asemenea, nu sunt întotdeauna respectate alegerile persoanei în vârstă cu privire 

la sfârșitul vieții sale. O deosebită atenție trebuie acordată de persoanele care acordă 

îngrijire și asistență reglementărilor naționale cu privire la dreptul la îngrijire și 

asistență paliativă și la controlul durerii, căci aceste drepturi nu sunt recunoscute la 

nivel internațional, iar în unele state pot fi reglementate special. Fiecare țară și-a 

dezvoltat propriile reglementări cu privire la deciziile persoanelor privitoare la modul 

în care înțeleg să-și sfârșească viața, iar persoanele care acordă îngrijiri persoanelor în 

vârstă trebuie să se informeze cu privire la regulile locale și să le respecte. Cu toate 

acestea, dacă se opun deciziei luate din motive etice sau religioase de o persoană aflată 

în îngrijirea lor, persoanele care acordă îngrijiri persoanelor în vârstă ar trebui protejați 

printr-o „clauză de conștiință” și ar trebui să fie informați despre procedura de urmat 

pentru a se asigura că decizia va fi respectată și pusă în aplicare în conformitate cu 

cerințele legii naționale aplicabile. Atunci când se simt fără speranță sau 

supraîncărcați în fața unui beneficiar de îngrijire și asistență cu dureri mari sau cu 

demență severă, persoanele care acordă îngrijiri persoanelor în vârstă ar trebui să aibă 

posibilitatea să solicite întotdeauna sfaturi și să primească sprijin din surse relevante. 

Persoanele care acordă îngrijiri persoanelor în vârstă ar trebui să le încurajeze să își 

exprime dorințele și opiniile cu privire la deciziile privitoare la modalitatea de încetare 

a vieții. Instrucțiunile în avans ar trebui să fie păstrate în scris de către persoanele care 

acordă îngrijiri persoanelor în vârstă, dacă persoana în vârstă este considerată că nu 

mai este capabilă să ia o astfel de decizie. Dacă nu există nicio declarație scrisă, 

anumite opinii și dorințe orale ale persoanei trebuie să fie adunate vorbind cu rudele 

și alte persoane de încredere. Deciziile ar trebui să fie luate întotdeauna în interesul 

maxim al persoanelor în vârstă și în conformitate cu legislația națională. 

9. Dreptul la redresare - În majoritatea cazurilor de abuzuri îndreptate contra 

persoanelor în vârstă, victimele nu doresc să raporteze astfel de fapte. Există mai 

multe motive pentru asta: le este frică să nu piardă relația cu persoana care le 

abuzează, le este frică de posibilele consecințe ale raportării abuzului pentru ei înșiși 

sau pentru cei dragi, le lipsesc cunoștințele despre ceea ce constituie un abuz și deci 

nu pot recunoaște că anumite acțiuni sunt abuz. Fiecare persoană care este martoră 

sau care are informații despre un posibil caz de abuz ar trebui să se asigure că victima 

știe să raporteze. Persoanele care acordă îngrijiri persoanelor în vârstă ar trebui să fie 

instruiți pentru a recunoaște când un beneficiar de îngrijire și asistență ar putea fi 

victima abuzului prin observarea semnelor specifice, precum depresie, vânătăi, 

anxietate etc, inclusiv în rândul persoanelor în vârstă cu dezabilități de natură psihică. 

Persoanele care acordă îngrijiri persoanelor în vârstă ar trebui poată reacționa 

corespunzător și să știe la ce persoană și organizație se pot adresa pentru ajutor, sprijin 

și acțiuni suplimentare. Toate aceste informații trebuie să le fie furnizate într-un limbaj 

clar atunci când își asumă locul de muncă și să le fie repetate în mod regulat prin 

sesiuni de formare a personalului. 
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În final, recomandăm persoanelor care acordă îngrijiri persoanelor în vârstă să 

se informeze în permanență cu privire la obligații pe care le au, precum și cu privire 

la drepturile pe care le au persoanele în vârstă, deoarece aceste drepturi și obligații 

pot fi modificate rapid și fără o prealabilă informare, situația juridică a acestor 

drepturi și obligații fiind uneori foarte diferită în statele membre ale Uniunii 

Europene. 
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Modulul nr. 4  Diferenţa dintre îngrijirea la domiciliu și serviciile de 

îngrijire furnizate într-o instituţie specializată 
 

Introducere 

 

Înțelegerea terminologiei folosite în industria îngrijirii pe termen lung este un 

prim pas important în stabilirea opțiunilor viabile de îngrijire. Unii termeni sunt 

folosiți alternativ în cazul îngrijirii persoanelor vârstnice. Pentru a desemna un spațiu 

rezidențial care oferă asistență medicală 24 de ore din 24 se folosesc termeni precum 

spațiu de îngrijire specializată, azil și centru de convalescență. 

 

Apar deseori confuzii în ceea ce privește termenul de „îngrijire specializată”. 

Este util să considerăm că îngrijirea specializată este o descriere a tipului de serviciu 

furnizat. Nevoia de servicii de îngrijire specializată nu implică neapărat plasarea într-

un centru, fiindcă serviciile specializate sunt disponibile în diferite spații de îngrijire 

a vârstnicilor. 

 

            Îngrijirea specializată este un nivel ridicat de asistență medicală, care trebuie 

furnizată de persoane competente, precum infirmierele autorizate, fizioterapeuții, 

logopezii și terapeuții ocupaționali. Aceste servicii pot fi necesare pe termen scurt, 

pentru recuperarea după o boală sau un accident sau pot fi necesare pe o perioadă mai 

îndelungată pentru pacienții care au nevoie de îngrijire în mod frecvent sau în 

permanență din cauza unei afecțiuni medicale cronice. Exemple de servicii de îngrijire 

specializată: îngrijirea rănilor, terapie intravenoasă (IV), injecții, fizioterapie și  

monitorizarea semnelor vitale și a echipamentelor medicale. 
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Întrucât tot mai multe persoane vârstnice aleg să îmbătrânească la domiciliul lor, 

agențiile de specialitate oferă servicii profesioniste, prestate de infirmiere autorizate 

sau de terapeuți, la domiciliul beneficiarilor. Atunci când sunt prescrise de un medic, 

aceste servicii de îngrijire specializată pe termen scurt pot fi acoperite în Statele Unite 

ale Americii prin Medicare, o serie de asigurări private de sănătate, beneficii pentru 

veterani și asigurări medicale pe termen lung. Utilizarea unui furnizor de servicii 

medicale la domiciliu îi permite unei persoane să beneficieze de tratament medical 

extrem de eficace, rămânând totodată cât mai independentă, în confortul propriei 

case. Azilurile, cunoscute în prezent și sub 

numele de spații de îngrijire specializată, 

funcționează drept spații de asistență 

medicală autorizată pentru persoanele care 

au nevoie de un nivel mai ridicat de asistență 

medicală decât cel care poate fi oferit într-un 

spațiu de conviețuire asistată. Beneficiarii au 

la dispoziție personal medical specializat, 

format din infirmiere autorizate, infirmiere 

specializate și ajutoare medicale autorizate, 

timp de 24 de ore din 24.  

 

 

De regulă, spațiile de îngrijire specializată se folosesc pentru perioadele de 

reabilitare pe termen scurt. Prelungirea șederilor pe termen lung trebuie să fie o 

necesitate medicală, pentru tratarea unei afecțiuni grave, și depinde în mare măsură 

de reglementările naționale și federale privind beneficiile. Pentru a fi autorizate de 

Centrele pentru servicii Medicare și Medicaid (CMS), spațiile de îngrijire specializată 

trebuie să îndeplinească criterii stricte și fac obiectul unor inspecții periodice pentru a 

asigura îndeplinirea standardelor de calitate – în Bulgaria, ele trebuie să îndeplinească 

aceste standarde, dacă sunt clasificate ca aziluri – se înregistrează la Ministerul 

Sănătății, la Agenția Alimentară, la Inspectoratul Regional de Sănătate, în timp ce 

azilurile care nu au profil medical se înregistrează la Ministerul Social și primesc 

autorizație pentru activitățile specifice pe care le vor desfășura. Indiferent dacă sunt 

instituții medicale sau sociale, ambele categorii fac obiectul unor verificări regulate 

pentru a garanta că se supun cerințelor corespunzătoare.  

 

De asemenea, în Uniunea Europeană, serviciile oferite persoanelor vârstnice 

sunt reglementate de guvernele naționale. De exemplu, cetățenii Germaniei participă 

la sistemul național de îngrijire pe termen lung cu mult timp înainte să aibă nevoie: 

de când au primul loc de muncă. În Germania, sistemul de îngrijire se finanțează din 

asigurări medicale pe termen lung, persoana și angajatorul său contribuind, 

împreună, cu 2,55% din salariu în fiecare an (Coaliția Globală pentru Îmbătrânire, p. 

29). Atunci când o persoană vârstnică are nevoie de îngrijire, ea se adresează 

Comitetului de evaluare medicală pentru asigurările sociale de sănătate. Ca urmare a 

solicitării, o infirmieră se prezintă la domiciliu și efectuează o evaluare a nevoilor, care 

https://www.agingcare.com/articles/expert-advice-on-aging-in-place-426721.htm
https://www.agingcare.com/articles/difference-between-home-health-and-non-medical-home-care-services-426685.htm
https://www.agingcare.com/articles/difference-between-home-health-and-non-medical-home-care-services-426685.htm
https://www.agingcare.com/articles/frequently-asked-questions-about-living-in-nursing-homes-146307.htm
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determină bugetul de îngrijire al unei persoane (...). Plățile efectuate în temeiul GCI 

(German Care Insurance - Asigurări de îngrijire din Germania) pot acoperi anumite 

sarcini sau o anumită perioadă (aproximativ 10 ore pe săptămână) pe care îngrijitorul 

o poate petrece cu beneficiarul. Dacă o persoană dorește să primească mai multă 

asistență, poate plăti suplimentar; o treime dintre beneficiari aleg să facă acest lucru. 

Deși majoritatea agențiilor oferă servicii specializate, tot mai mulți furnizori de 

îngrijire recunosc valoarea oferirii unui model bazat pe relațiile interpersonale 

persoanelor vârstnice din Germania (ibidem). 

Spațiile de îngrijire specializată reprezintă o sursă de îngrijire 

intermediară între un spital și reședința personală. Cel mai des, șederea într-un 

spațiu de îngrijire specializată are o durată temporară și determinată. Și în 

Europa se întâmplă același lucru, iar azilurile/spațiile de îngrijire din Bulgaria, 

de exemplu, contribuie la facilitarea acestei tranziții după intervenții 

chirurgicale importante, accidente vasculare, atacuri de cord, fracturi și alte 

evenimente, de la spital la un azil / spațiu de îngrijire / centru de reabilitare 

până la redobândirea independenței în propriul cămin.                                                                                                                                                                                                                       

Îngrijirea într-un spațiu de îngrijire specializată este diferită de cea dintr-un 

azil. Într-un spațiu de îngrijire specializată pot fi puse la dispoziții servicii 

specializate, precum cele oferite de patologi, specialiști în terapia auzului, specialiști 

în reabilitare, nutriționiști, terapeuți ocupaționali și alții. 

Unul dintre cei mai importanți factori de diferențiere între un azil și un spațiu 

de îngrijire specializată este cine oferă serviciul. De regulă, într-un azil, îngrijirea este 

furnizată de un angajat fără pregătire medicală, în timp ce într-un spațiu de îngrijire 

specializată îngrijirea poate fi furnizată de oricare dintre următoarele persoane: 

• Infirmiere autorizate 

• Logopezi 

• Infirmiere profesioniste 

• Audiologi 

• Medici 

• Specialiști în reabilitare 

Să ne gândim la o persoană în vârstă care a căzut și și-a fracturat oasele, 

ajungând în spital. Odată ce intervenția medicală imediată este finalizată, după câteva 

zile, persoana nu mai trebuie să rămână în spital, însă tot are nevoie de reabilitare de 

specialitate și de îngrijirea rănilor, ceea ce nu se poate face acasă. 

Pacientul poate fi transferat într-un spațiu de îngrijire specializată. 
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Sursa: SARAH O'GRADY 2016, Workers shun 'menial' home care (Lucrătorii se feresc de activitățile casnice 

„mărunte”), articol 

Atelier 

Participanții primesc descrieri ale persoanelor (gestionarea cazurilor). Ei trebuie să 

discute, în echipe, dacă aceste persoane trebuie să fie îngrijite la domiciliu sau într-o 

instituție de specialitate și apoi să explice de ce au luat această decizie.  

 

Descrierea persoanei 1:  

Jenny are 57 de ani și are dificultăți de vedere. Jenny se poate hrăni singură, dar are 

nevoie de asistență de bază în timpul meselor.  

 

Descrierea persoanei 2:  

Marylin este o femeie de 70 de ani. Ea a avut două accidente vasculare cerebrale, care 

i-au afectat partea dreaptă a corpului. Ea își poate folosi foarte puțin mâna dreaptă. 

Marylin are nevoie de ajutor în timpul mesei și la alte activități zilnice. 

 

Sursa: firstlighthomecare.com 
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Descrierea persoanei 3:  

John este un bărbat de 40 de ani care nu comunică verbal. El folosește gesturi și 

expresii faciale pentru a-și comunica nevoile. John a suferit un AVC recent și starea 

lui ar trebui monitorizată îndeaproape. 

 

Descrierea persoanei 4: 

Dna Anderson are 82 de ani și locuiește singură. Are artrită la ambele șolduri și nu 

merge bine. A căzut de trei ori în ultimele luni. O pneumonie recentă a afectat-o fizic 

mai mult decât de obicei și preferă să nu iasă pentru o perioadă scurtă. Starea ei de 

sănătate trebuie monitorizată și îi trebuie administrate medicamentele prescrise. 

 

Bibliografie și surse online: 

▪ Consiliul Național pentru Îngrijirea Bătrânilor 2005, „АSSISTЕD LIVING 

HОMЕS VS. HОMЕ CАRЕ: HОW TО DЕCIDЕ” (Azilurile sau îngrijirea la 

domiciliu: cum ne decidem), аrticol consultat în septembrie 2019 

▪ Thе Аrizоnа Dirеct Cаrе Curriculum Prоjеct 2011, „Principlеs оf cаrе giving” 

(Principiile îngrijirii), manual de competențe, consultat în septembrie 2019 

▪ Еldеrtее аprilie 2018, „Whаt’s thе diffеrеncе bеtwееn Skillеd Cаrеаnd Lоng-

tеrm Cаrе?” (Care este diferența între îngrijirea profesionistă și îngrijirea pe termen 

lung?), аrticol consultat în septembrie 2019 

▪ Gеоrgе tоwn Hоmе Cаrе 2017, „Hоmе Cаrе vs. Hоmе Hеаlth Cаrе” (Îngrijirea 

la domiciliu și îngrijirea medicală la domiciliu), аrticol consultat în septembrie 
Coaliția Globală pentru Îmbătrânire, RELATIONSHIP-BASED HOME CARE: A Sustainable 

Solution For Europe’s Elder Care Crisis (Asistența la domiciliu bazată pe relații interpersonale: o 

soluție durabilă pentru criza asistenței geriatrice din Europa), 

https://globalcoalitiononaging.com/wp-

content/uploads/2018/06/RHBC_Report_DIGITAL.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2018/06/RHBC_Report_DIGITAL.pdf
https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2018/06/RHBC_Report_DIGITAL.pdf
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COMPETENŢE SPECIFICE 
 

Modulul nr.1  Îngrijirile igienice la persoana vârstnică 

Focusare pe menţinerea curată a mediului înconjurător, sprijinirea 

persoanei asistate în procesul de îngrijire fizică 
 

Introducere 

Există multe aspecte ale unui program eficient de îngrijiri igienice pentru 

vârstnici, de la curățare, până la dezinfecţie, la prevenirea infecțiilor, la crearea unui 

mediu "la fel ca acasă", la sprijinul în activităţile de bază ale vieţii zilnice. Asigurarea 

unui spațiu de locuit sigur și curat si a unei igiene personale corespunzatoare poate 

fi o provocare, dar cu procesele potrivite, personalul de îngrijire poate menține o 

stare de sănătate optima şi senzaţie de bine pentru persoanele asistate, poate asigura 

acceptarea socială. 

 Persoanele cu sisteme imunitare sănătoase au posibilitatea de a lupta 

împotriva germenilor. Vârstnicii pot avea mai multe șanse de a dezvolta infecții și boli 

de aceea menținerea unui mediu de îngrijire în mod constant curat și dezinfectat 

reprezintă prima linie de apărare în protejarea sănătății acestei populații vulnerabile. 

Procedurile de igienă adecvate nu numai că reduc riscul răspândirii infecțiilor care fac 

rău persoanele în vârstă, dar ajută și la menținerea sănătății personalului de îngrijire, 

astfel încât acesta să poată oferi serviciile atât de necesare. 

 Când vine vorba de a asigura că persoana asistată este bine îngrijită, 

respectarea normelor de igienă este o parte importantă a procesului. Există mai multe 

domenii 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 deșeurilor 

rezultate din activitățile medicale. 

1.1. Spălarea mâinilor 

Spălarea mâinilor este cea mai importantă procedură pentru prevenirea 

infecţiilor, pentru că mâna este principala cale de transmitere a acestora. Toată lumea 

știe că tehnica adecvată de spălare a mâinilor este o parte importantă a stopării 

răspândirii germenilor care pot imbolnavi 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 

pentru ca mâna este principala cale de transmitere a infecţiilor. 

 Tipuri de spălare a mâinilor: 
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a. Spălarea igienică simplă 

Se face: 

- înaintea şi după contactul cu un pacient sau obiect cu care se îngrijeşte 

pacientul. 

- înaintea folosirii materialului steril. 

- înaintea intervenţiilor asupra pacientului (injecţii, perfuzii, alimentaţie) 

- după atingerea unei părţi a corpului posibil contaminate cu microbi. 

- după mânuirea secreţilor şi excreţilor pacientului (urina, fecale, sânge) 

- după scoaterea mănuşilor de lucru. 

- la sfârşitul programului de lucru. 

 

             Tehnica: se foloseste apă curentă, săpun, periuţă. Spălarea se face pe toată 

suprafaţa mâinilor, inclusiv pe spaţiile interdigitale.  

            Uscarea se face cu prosop de unică folosintă sau aer cald. 

 

b. Spălarea aseptică 

Se face: 

- după îngrijirea pacientului cu boli contagioase 

- după activităţi de curăţare a instrumentelor. 
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Tehnica: include, pe lângă procedura standard de umezire, săpunire şi clătire de 

aproximativ un minut, uscare în aer prin ţinerea mâinilor cu degetele în sus, în plus, 

dezinfecţia cu soluţie antisepticpă, după care nu se mai usucă mâna. Timp de spălare: 

2-3 minute. 

c. Spălarea chirurgicală.  

Se face în cazul procedurilor sterile 

      Tehnica: pe lângă procedura standard, include după umezire cu apă sterilă, 

săpunire şi clătire, o frecare cu perie sterilă şi săpun lichid antiseptic, a unghiilor timp 

de 30 de secunde pentru fiecare mâna urmată din nou de clătire. Se continuă cu o noua 

săpunire, clătire şi dezinfecţie cu soluţie antiseptică prin aplicare şi frecare până la 

pătrunderea completă în tegument. Uscarea finală a mâinilor se face prin ştergere cu 

prosop steril începând cu degetele şi terminând cu coatele sau prin expunerea la aer 

cu ţinerea mâinilor în sus. Apoi se pot pune mănuşile sterile. Procedura este lungă de 

aproximativ 5-10 minute, greoaie, motiv pentru care s-a propus o variantă scurtă care 

include săpunire, clătire, uscare şi dezinfecţie cu 2 tipuri de soluţie antiseptică, urmată 

de punerea mănuşilor sterile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Echipamentul personal de protecţie 

Este important atât pentru sănătatea și siguranța persoanelor asistate cât şi ale tuturor 

persoanelor implicate în îngrijirea acestora, ca personalul să poarte echipament 

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

sau a unui potențial focar. Echipamentul individual de protecţie are ca scop 

prevenirea îmbolnăvirilor personalului de îngrijire şi împiedicarea transmiterii bolilor 

de la un bolnav la altul.       

Spălarea igenică a mâinilor: 

• Se efectuează utilizând apă şi săpun; 

• Spălarea igienică nu este substitut pentru dezinfecţia mâinilor; 

• Timp: 30 – 60 de secunde; 

• Scop: reducerea florei tranzitorii de pe tegument. 
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Source of the photography:  

https://www.freepik.com/free-photo/senior-woman-patient-touching-female-nurse-hand-

shoulder_2652909.htm 

 

 Halatele fac parte dintr-o strategie de control al infecţiei, ele fiind folosite 

pentru a proteja purtătorul de răspândirea infecției sau a bolii dacă acesta intră în 

contact cu material lichid și/sau solid potențial infecțios. Acestea pot fi, de asemenea, 

folosite pentru a împiedica personalul de ingrijire să contamineze persoanele asistate 

vulnerabile, cum ar fi cele cu sisteme imunitare slăbite. 

        Mănușile trebuie să fie: 

• Utilizate la manipularea obiectelor ascuțite sau a dispozitivelor contaminate - 

microorganismele pot supraviețui pe obiecte și pot deveni un risc pentru 

transmiterea infecției;  

• Scoase imediat ce episodul de îngrijire a fost finalizat - mâinile trebuie să fie 

decontaminate imediat după îndepărtarea mănușilor;  

• Schimbate atunci când sunt murdare - nu trebuie spălate sau decontaminate cu 

produse alcoolice între proceduri și trebuie schimbate între îngrijirea diferiților 

pacienți. 

        Măştile trebuiesc purtate pentru protecţia împotriva infecţiilor respiratorii 

prin aerosoli/picături. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halatul nu se îmbracă niciodata peste hainele personale intrucat acestea se 

pot contamina. 

Mănuşile sunt cel mai important element in împiedicarea transmiterii 

microbilor. În cazul deteriorării unei mănusi pe parcursul intervenţiei, aceasta 

trebuie înlocuită imediat. 

Masca facială contribuie la protejarea de o infecţie sau boală în momentul 

intrarii în contact cu persoana asistata prin blocarea inhalării. microbilor. 

https://www.freepik.com/free-photo/senior-woman-patient-touching-female-nurse-hand-shoulder_2652909.htm
https://www.freepik.com/free-photo/senior-woman-patient-touching-female-nurse-hand-shoulder_2652909.htm
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1.3. Curăţarea și dezinfectarea suprafeţelor și a obiectelor 

Curățarea și dezinfectarea periodică a suprafețelor frecvent atinse, cu ajutorul 

detergenților și dezinfectanților, sunt importante pentru a preveni răspândirea 

infecțiilor și a bolilor. 

            Curăţarea este o etapă preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în 

cadrul oricărei activităţi sau proceduri de îndepărtare a murdăriei de pe suprafeţe 

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

se agenţi fizici şi/sau chimici. 

Dezinfecţia este procedura de distrugere a majorităţii germenilor patogeni sau 

nepatogeni de pe orice suprafeţe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenţi fizici 

şi/sau chimici. 

Curăţenia şi dezinfecţia pot fi realizate în aceeaşi operaţie pe o suprafaţă 

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

atat substanţe care curăţă cat şi substanţe care dezinfectează. 

Ustensilele de curăţare, cum ar fi lavetele, periile, mopurile şi galeţile, pot fi 

surse de contaminare încrucişată, ca urmare, acestea trebuie să fie special dedicate 

fiecărei zone de risc identificate. Întreţinerea ustensilelor folosite pentru efectuarea 

curăţării se face după fiecare operaţiune de curăţare şi la sfârşitul zilei de lucru. 

Ustensilele utilizate se spală, se curăţă, se dezinfectează şi se usucă, cu 

respectarea circuitelor funcţionale şi se depozitează într-un loc special amenajat. 

Curăţarea şi dezinfecţia trebuiesc completate de dezinsecţie şi deratizare, 

atunci când este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Schimbarea lenjeriei de corp, lenjeriei patului si a obiectelor personale 

1.4  

 

 

Curăţarea se realizează cu detergent, produse de întreţinere şi produse 

de curăţat. 

Dezinfecţia 

• prin căldura umedă se utilizează numai în cazul spălării automatizate a 

lenjeriei şi a veselei, cu condiţia atingerii unei temperaturi de peste 90°C. 

• prin mijloace chimice se realizează prin utilizarea produselor biocide. 

Este obligatoriu respectarea concentraţiilor şi a timpului de contact 

specificate în avizul produsului 

Dezinsecţia periodică se va face la intervale de maximum 3 luni 

 

 

 

 

Deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni 
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O parte a luptei împotriva bacteriilor implică asigurarea în mod regulat a 

schimbării lenjeriei și a obiectelor personale, mai ales dacă cineva s-a îmbolnăvit. Acest 

lucru ar putea însemna schimbarea periuțelor de dinți sau a cearsafurilor 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, așa că 

este important să se mențină mediul de viată curat după ce o persoană a suferit o boală 

infecțioasă. 

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

schimbată periodic şi ori de cate ori se murdăreşte. Persoanele vârstnice îşi schimbă 

singuri lenjeria de corp, cu excepţia celor imobilizate la pat, adinamice, cu demenţă în 

stadii avansate, etc.; la acestea, personalul de îngrijire este cel care trebuie să schimbe 

lenjeria de corp. 

Schimbarea lenjeriei de corp la vărstnicul/ asistatul imobilizat: 

Obiectivele urmărite sunt: 

• menţinerea stării de igienă şi confort a persoanei asistate, 

• prevenirea escarelor de decubit, 

• menţinerea/creşterea demnităţii persoanei asistate, 

• păstrarea identităţii 
 

Îngrijirile de bază includ ajutorul dat bătrânului/ persoanei asistate pentru a-şi 

alege îmbrăcămintea şi pentru a o utilliza cât mai bine. Pentru persoanele care nu pot 

face acest lucru (persoane inconştiente, care suferă de demenţă, etc), îngrijitorul este 

cel care alege îmbrăcămintea şi supraveghează întreţinerea ei. 

Personalul de îngrijire, în practica curentă, trebuie să înveţe să observe 

îmbrăcămintea batranului/persoanei asistate ca o « prelungire » a personalităţii 

acestuia. Dacă batrânul/ persoana asistată îşi alege singur îmbrăcămintea şi unele 

accesorii, acestea exprimă individualitatea sa. Hainele care sunt impuse bolnavului îl 

pot deprima sau contraria în mare măsură. Îmbrăcămintea poate influenţa 

sentimentul de demnitate şi autorespect al bolnavului. În general, nu folosim aceeaşi 

îmbrăcăminte ziua şi noaptea. Daca bătrânul/ persoana asistată rămâne şi ziua 

îmbrăcat în pijama, acest lucru poate contribui la dezorientarea sa şi la pierderea 

interesului pentru viaţa de zi cu zi. 

Personalul de îngrijire trebuie să îi vină în ajutorul persoanei asistate pentru a se 

putea îmbrăca şi dezbrăca. 

Învăţarea bătrânului/ persoanei asistate să îşi recâştige independenţa în această 

activitate cotidiană de a se îmbrăca şi dezbrăca reprezintă o secvenţă din programul 

de recuperare. 

Toate aceste lucruri vor fi analizate şi adaptate în funcţie de situaţie şi de persoana 

asistată/îngrijită. 
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Înainte de începerea schimbării lenjeriei de corp se informează bătrânul/ persoana 

asistată, explicându-i procedura, necesitatea acesteia şi modalitatea în care poate 

participa la procedură.  

După obţinerea consimţământului, persoana asistată este întrebată daca are nevoie 

de plosca sau urinar, pentru ca apoi, asigurând intimitatea şi respectând pudoarea 

acesteia, personalul de îngrijire se spală pe mâini, îşi pune mănuşile şi începe acţiunea 

de schimbare a lenjeriei de corp.  

Procedura ţine seamă de tipul de îmbrăcăminte (pijama, cămaşă de noapte) şi 

de starea persoanei asistate. Se obţin informaţii despre posibilităţile de mobilizare. 

Schimbarea pijamalei 

                       

                                https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/ 

 

Dezbrăcarea bluzei murdare şi îmbrăcarea celei curate 

- se descheie nasturii; 

- se ridică persoana asistată în poziţia şezând şi se îndepărtează bluza murdară; 

- se rulează pe rând fiecare mânecă a bluzei curate şi se îmbracă fiecare membru 

superior; 

- persoana asistată este aşezată în decubit dorsal, se întinde bluza şi se încheie nasturii; 

- dacă persoana vârstnică nu se poate ridica, se întoarce în decubit lateral, se dezbracă, 

se rulează pe rând mânecile bluzei şi se îmbracă partea accesibilă după care se întoarce 

pe cealaltă parte şi se procedează la fel. În cazul unui bolnav cu hemiplegie, se 

dezbracă întâi braţul sănătos şi apoi braţul bolnav iar după aceea, se îmbracă întâi 

braţul bolnav, apoi cel sanatos. 

-la sfârşit, persoana asistată este adusă în decubit dorsal, se întinde bluza şi se încheie 

nasturii. 

Îmbrăcarea şi dezbrăcarea pantalonilor  

- se ridică regiunea lombosacrată, se trag pantalonii în jos; 

- se ridică membrele inferioare şi se continuă dezbrăcarea; 

- se rulează pantalonii curaţi şi se îmbracă pe rând fiecare membru inferior, după care 

se ridică regiunea fesieră şi se trag în sus, spre mijloc. 

 

Schimbarea cămăşii de noapte 

Se apreciază capacitatea persoanei asistate de a participa la efectuarea procedurii. 

 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/
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Dacă persoana asistată se poate ridica în poziţie şezând se procedează astfel: 

- se ridică întâi regiunea fesieră şi se trage uşor cămaşa murdară; 

- se rulează cămaşa murdară de la spate şi se trece peste cap dezbrăcând membrele 

superioare; 

- se rulează fiecare mânecă a cămaşii curate şi se îmbracă fiecare membru superior 

după care cămaşa este trecută peste cap şi întinsă până aproape de şezutul persoanei 

asistate; 

- se aşează în decubit dorsal, se ridică regiunea fesieră şi se întinde bine cămaşa. 

 

Dacă persoana asistată nu se poate ridica în pozitie şezând: 

 

Pentru dezbrăcare: 

- se întoarce pe o parte şi pe alta, strângând de fiecare dată cămaşa până aproape de 

axilă; 

- persoana asistată aflată în decubit dorsal se ridică uşor şi se trage cămaşa peste cap; 

 

 

Pentru îmbrăcare: 

- se rulează fiecare mânecă a cămaşii curate şi se îmbracă fiecare membru superior; 

- se ridică uşor persoana asistată, sprijinind-o în regiunea omoplatilor şi se trece 

cămaşa peste capul acesteia, trăgând-o apoi în jos peste spate;   

- se readuce în poziţie orizontală; 

- se întoarce apoi persoana asistată pe o parte şi pe alta întinzând cu grijă cămaşa; 

- se întinde bine cămaşa; 

- se întinde şi se fixează cearceaful. 

Observaţii 

În toate cazurile descrise 

- se verifică punctele de sprijin şi se anunţă orice modificare premergătoare escarelor; 

- se fricţionează cu alcool zonele predispuse la escare şi se pudrează cu talc 

- se ţine 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 mişcari lente, în sacul special destinat pentru 

aceasta  
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Schimbarea lenjeriei de pat 
 

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

cm înălţime de la saltea), comod, uşor de manipulat şi de curătat, pentru ca îngrijirile, 

investigaţiile şi tratamentele aplicate să nu fie împiedicate. 

Este bine ca lenjeria de pat să aibă cât mai putine cusături.Tehnica schimbării 

lenjeriei de pat diferă în funcţie de situaţia în care patul este sau nu ocupat de persoana 

asistată.  

 
                 

Source of the photography: https://www.freepik.com/ 

 

Schimbarea lenjeriei cu patul neocupat: 

      Se verifică materialele necesare (cearceaf de pat, cearceaf plic, pătura, perna, 

faţa de pernă, muşama, aleza) şi se transportă pe un scaun lângă pat. Se îndepărtează 

lenjeria murdară şi se introduce în sacul special pregătit pentru aceasta. După spălarea 

mâinilor şi punerea mănuşilor, se efectuează în ordinea următoare: 

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU SCHIMBAREA LENJERIEI DE 

CORP 

a) PSIHICĂ 

• Informaţi pacientul şi explicaţi-i necesitatea procedurii 

• Explicaţi pacientului cum poate participa la procedură 

• Obţineţi consimţământul informat 

b) FIZICĂ 

• Asiguraţi intimitatea şi respectaţi pudoarea 

 

 

• Intrebaţi pacientul dacă are nevoie de ploscă sau urinar inainte de 

procedură 

 

 

Partea afectata se dezbracă ultima şi se îmbracă prima. 

https://www.freepik.com/
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• întinderea cearceafului pe toată lungimea patului fixându-l la capete şi pe 

părţile laterale adânc sub saltea fără a lăsa cute; 

• aşezarea muşamalei sau a materialului impermeabil la mijlocul patului; 

• deasupra muşamalei se întinde aleza având grijă să nu aibă cute; 

• se întinde cearceaful plic în lungimea patului şi peste el pătura; 

• se introduce pătura în cearceaful plic şi se fixează colţurile; 

• se rulează pătura astfel înfăşată sub formă de armonică sau aranjaţi colţurile in 

forma de plic; 

• se pune la capătul patului perna echipată cu faţa de pernă. 

     La final se scoate din cameră sacul cu lenjeria murdară şi se aeriseste camera. 

Procedura se încheie cu îndepărtarea mănuşilor şi spălarea pe mâini. 

                                      

http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/Nursing-INGRIJIRI-GENERALE-ACO47.php 

Schimbarea lenjeriei patului ocupat de o persoana asistată imobilizată: 

Schimbarea lenjeriei de pat se face dupa efectuarea toaletei. Persoana asistată 

este asigurată de inofensivitatea procedurii, explicâdu-i-se modul de desfăşurare a 

procedurii precum şi contribuţia sa la realizarea acesteia. 

Metoda de schimbare a lenjeriei se alege în funcţie de poziţia în care poate fi 

aşezată persoana asistată şi de limitele sale de mobilizare. La efectuarea procedurii 

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

un scaun se spală mâinile şi se pun mănuşile. Materialele necesare sunt aceleaşi ca la 

schimbarea lenjeriei de pat neocupat. 

 

a) La persoana asistată care se poate ridica în poziţie sezândă se foloseste 

schimbarea lenjeriei patului în lătime: 

• se rulează cearşaful de pat pe latura mică (în lăţime), 

• rularea se face împreună cu muşamaua şi aleza dacă persoana asistată necesită; 

• se scot marginile cearşafului murdar de sub saltea; 

• se acoperă persoana asistată şi se ridică în poziţie sezânda, rugând ajutorul să 

sprijine persoana asistată pe toată durata efectuării procedurii; 

• se îndepărtează perna şi se rulează cearşaful murdar până aproape de persoana 

asistată; 

• se poziţionează cearşaful curat la capătul patului, apoi se derulează aproape de 

cel murdar, fără să intre în contact cu acesta; 

http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/Nursing-INGRIJIRI-GENERALE-ACO47.php
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• se schimbă faţa de pernă şi se aşează la capătul patului, culcând apoi persoana 

asistată în decubit dorsal; 

• împreună cu ajutorul se ridică bazinul persoanei asistate pentru a se rula spre 

picioare cearşaful murdar şi a se întinde cearşaful curat; 

• se ridică în acelaşi mod şi picioarele persoanei asistate până când cearşaful 

murdar a fost îndepărtat iar cel curat a fost derulat în întregime. 

• Se fixează colţurile cearşafului curat şi marginile laterale sub saltea, precum şi 

marginile laterale ale muşamalei şi alezei, dacă este cazul. 

• Se introduce pătura în cearşaful plic şi se acoperă persoana asistată. 

 
 

b) La persoana asistată care nu se poate ridica se foloseste schimbarea în lungime 

• se rulează cearşaful de pat pe latura mare (în lungime), 

• rularea se face împreună cu muşamaua şi aleza tot în lungime, dacă persoana 

asistată necesită; 

• se scot marginile cearşafului murdar de sub saltea, 

• se întoarce persoana asistată în decubit lateral, rugând ajutorul să o sprijine la 

nivelul umerilor şi al genunchilor, 

• se trage perna spre marginea patului, aşezând-o sub capul persoanei asistate, 

• se rulează cearceaful murdar până aproape de persoana asistată şi se derulează 

cearceaful curat, fără a se atinge unul de celălalt, 

• se aduce persoana asistată în decubit dorsal apoi în decubit lateral de partea 

opusă, ajutorul sprijinind-o în continuare la nivelul umerilor şi genunchilor, 

• perna cu faţa de pernă curată se pune sub capul persoanei asistate, 

• se continuă rularea cearşaful murdar şi derularea celui curat, 

• se aduce persoana asistată în decubit dorsal; 

• se întinde bine cearşaful curat şi se fixează la capete şi la margini având grijă să 

nu existe cute, 

• se schimbă cearceaful plic de la pătură şi se acoperă persoana asistată. 

 

La final, lenjeria murdară introdusă într-un sac special destinat pentru aceasta, se 

scoate din cameră. Persoana asistată este aşezată într-o poziţie comodă sau în cea 

recomadată de către medic. Se aeriseste încăperea, se scot mănuşile şi se încheie cu 

spălarea pe mâini. 
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1.5. Gestionarea deşeurilor 

 

                      

https://www.serviciinonstop.ro/colectare-deseuri-infectioase/   

https://www.centrucolectaredeseuri.ro/medicale/dambovita 

 

Gestionarea corectă a deşeurilor este importantă atât pentru protejarea 

mediului înconjurător cât şi pentru protejarea personalului şi a persoanelor asistate. 

Colectarea deşeurilor 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 deşeurile infectioase se folosesc cutii din carton prevazute în interior cu 

saci galbeni de plastic, în timp ce deşeurile înţepătoare-taietoare se colectează în 

recipienţi din material plastic rigid, rezistent la acţiuni mecanice. 

 

 

 

Schimbarea lenjeriei, cu bolnavul în pat, se execută 

dimineaţa înainte de curăţenia salonului, după măsurarea 

temperaturii, pulsului şi toaleta bolnavului sau ori de cate ori 

este necesară schimbarea lenjeriei murdărite. 

           Muşamaua, aleza şi cearşaful se vor întinde bine, pentru 

a nu produce iritaţii pielii bolnavului. 

• La persoana asistată care se poate ridica în pozitie 

sezândă se foloseste schimbarea lenjeriei patului în 

lătime 

• La persoana asistată care nu se poate ridica se foloseste 

schimbarea în lungime 

 

https://www.serviciinonstop.ro/colectare-deseuri-infectioase/
https://www.centrucolectaredeseuri.ro/medicale/dambovita
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1.6. Îngrijirea corporală 

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

adesea însoțită de schimbări în rutinele personale în ceea ce priveşte 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. 

Înainte de a se încerca găsirea unei soluții, trebuie căutată cauza principală a 

problemei, pentru a oferi sfaturi care respectă sentimentele persoanei și capacitatea de 

auto-îngrijire a acesteia. Printre cauzele principale care stau în spatele igienei precare 

a vârstnicului se numără: 

1. Depresia 

 Adesea, odată cu alterarea stării de sănătate, mulți oameni în vârstă se 

confruntă cu depresia, care poate fi un demotivator mare atunci când vine vorba de 

menținerea sănătății personale și a stării de bine. Depresia este cauzată de mulți factori 

și se poate manifesta în diferite moduri, unul dintre simptome fiind pierderea 

interesului pentru activităţile zilnice. 

2. Pierderea memoriei 

 Pierderea memoriei poate duce, de asemenea, la uitarea programului de 

igienă. În acest caz, asistența și readucerile aminte zilnice ar putea contribui la 

atenuarea problemei.  

3. Provocările fizice 

 Provocările fizice comune sunt deseori cele mai ușoare de rezolvat. Dacă, de 

exemplu, aplecarea este o problemă, aceasta poate provoca probleme de sănătate a 

piciorului și recomandarea unei pedichiuri regulate sau a unui scaun de duș ar fi o 

solutie. Există multe soluții utile pentru diferite provocari fizice ale varstnicilor pentru 

a-i ajuta în îndeplinirea sarcinilor zilnice. Inițierea conversațiilor despre aceste soluții 

Personalul desemnat să gestioneze deşeurile periculoase are obligaţia de 

a colecta separat deşeurile rezultate din activităţile medicale, în funcţie de 

tipul şi natura deşeului, precum şi de a nu amesteca diferite tipuri de deşeuri 

periculoase şi nici deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase (menajere).  

Scopul este nu doar de a facilita tratarea şi eliminarea specifică, ci şi de a 

asigura protecţia personalului care manipulează recipientele şi ambalajele 

colectoare. 
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simple poate fi, de asemenea, o deschidere pentru discuții mai intime, cum ar fi 

controlul vezicii urinare și incontinența. 

4. Declinul senzorial 

 Pe măsură ce îmbătrânim simțurile noastre regresează. Confruntarea cu 

această problemă ar trebui tratată cu sensibilitate, deoarece oamenii devin repede 

defensivi atunci când este pusă la îndoială înțelegerea lor despre ceea ce miroase bine 

și ce nu.  

Tehnici de îngrijire corporală 

Toaleta persoanei asistate face parte din îngrijirile de bază, având ca scop 

asigurarea stării de confort fizic şi psihic. 

Obiectivele îngrijirii corporale: 

• menţinerea tegumentului într-o stare de curăţenie perfectă 

• prevenirea leziunilor cutanate (escare) 

• stimuarea funcţiilor pielii de apărare a organismului 

• înviorarea circulaţiei cutanate şi a întregului organism 

• crearea unei stări de bine. 

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

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

singură. Se informează persoana asistată şi i se explică procedura, obţinând totodată 

consimţământul şi aflând preferinţele sale în legatură cu igiena.  

           Temperatura în cameră trebuie să fie de peste 20 grade C, ferestrele şi uşa fiind 

închise, pentru a evita curenţii de aer. Temperatura apei trebuie să fie între 37 si 38 

grade C. 

 

I.Toaleta persoanei imobilizabile 

 

Persoanele a căror stare de sănătate permite, trebuiesc încurajate să se spele 

singure, asigurându-se independenţa lor, ajutându-le la nevoie şi ţinându-le sub 

supraveghere pe toată durata procedurii. 

 

I.1.Baia generală, duşul 

Persoana asistată mobilizabilă va face baie generală sau duş, cel puţin de două 

ori pe saptămână. Cu această ocazie i se va schimba şi lenjeria. 

Se pregăteste gelul de duş sau săpunul în savonieră, mănuşile de baie pe un 

suport la marginea băii sau pe un suport lângă dus. 

Se asează pe un scaun cearşaful de baie/ prosopul de baie, lenjeria curată şi, pe 

o tavă, trusa pentru unghii cu ustensile dezinfectate, pieptenele, peria de dinţi, 

paharul, pasta de dinţi, alcoolul pentru frecţie. 
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Cada, spalată şi dezinfectată în prealabil, se umple pe jumătate, introducând 

apa fierbinte peste apa rece, pentru a evita producerea de vapori. 

Pentru persoanele care prezintă o stare de fatigabilitate se asează  transversal 

pe marginea băii un suport pe care persoana asistată va sta în poziţie şezândă. 

 

 

                  Source of the photography: https://www.huffpost.com/ 

 

 ÎInainte de începerea îmbăierii, persoana asistată este invitată să urineze, apoi 

este ajutată sa se dezbrace şi se potrejează părul cu casca de baie, apoi este introdusă 

cu precauţie în cada de baie, supraveghindu-i reacţia. 

Persoana asistată se spală singură sau este spălată de către personalul de 

îngrijire cu prima manuşă de baie, pe faţă; cu a doua manuşă- pe trunchi şi membre, 

iar a treia mănuşă este întrebuinţată pentru regiunea perineala (genitală, anală). 

Se clăteşte pielea cu ajutorul duşului şi apoi este ajutată să iasă din cadă, este 

învelită în cearşaful/prosopul de baie şi este ştearsă. 

Se face frecţie cu alcool pentru închiderea porilor şi stimularea circulaţiei, apoi, 

persoana asistată este ajutată să se îmbrace cu lenjeria curată, halat şi papuci. Este, 

deasemenea, ajutată să-si facă toaleta cavitătii bucale, să-si taie unghiile, să se 

pieptene, fiind apoi condusă în cameră. 

Lenjeria murdară se pregateşte pentru spălare. Se aeriseşte camera. 

 I.2. Baia pe regiuni - zilnică 

Personalul de îngrijire are misiunea delicată de a controla şi de a îndruma ca 

persoana asistată să-şi facă zilnic toaleta de dimineată şi de seară (spălarea feţei, 

https://www.huffpost.com/
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urechilor, gâtului, membrelor superioare, regiunii axilare, zona perineală (genitală, 

anală), toaleta cavitătii bucale şi îngrijirea părului). 

Atunci când este cazul, după toaletă se schimbă lenjeria persoanei asistate.

  
 

II.      Toaleta persoanei imobilizate la pat 

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

permiţând examinarea tegumentelor şi observarea unor modificări (roşeaţă, iritaţie), 

cu luarea unor măsuri terapeutice. O toaletă parţială este necesară ori de câte ori 

persoana imobilizată s-a murdărit. 

Înainte de începerea băii pe regiuni se apreciază starea generală a persoanei 

asistate, pentru a evita o toaletă prea lungă, prea obositoare. 

Persoana asistată este dezbrăcată complet şi acoperită cu cearşaf şi pătură, 

descoperindu-se progresiv numai partea care se va spăla. 

Se săpuneşte şi se clăteşte cu o mână fermă, fără brutalitate şi se masează 

zonele predispuse escarelor, pentru a favoriza circulaţia sanguină. 

Se insistă la pliuri, axile, sub sâni, în regiunea ombilicala, la mâini şi în spaţiile 

interdigitale. Apa caldă trebuie să fie din abundenţă, schimbată de câte ori este nevoie. 

Muşamaua şi aleza de protecţie se mută în funcţie de regiunea spălată. 

Se stoarce corect buretele sau mănuşa de baie, pentru a nu se scurge apa în 

pat sau pe persoana imobilizată la pat, având grijă totodată să evităm, udarea 

aparatului gipsat sau a pansamentului. 

Ordinea în care se face toaleta pe regiuni: spălat, clătit, uscat. 

 

 

Etapele toaletei 

 

Se va respecta următoarea succesiune: se începe cu faţa, gâtul şi urechile, apoi 

braţele şi mâinile, continuând cu partea anterioară a toracelui şi abdomenul.  

Se întoarce bolnavul în decubit lateral şi se spală spatele şi fesele.  

Este readus în decubit dorsal, se spală coapsele, gambele şi picioarele. 

Se spală apoi organele genitale externe. 

Urmează îngrijirea părului şi se încheie cu toaleta cavităţii bucale. 

Pentru baia pe regiuni este nevoie trei bureţi sau mănuşi de baie confecţionate 

din prosop sau finet şi de trei prosoape de culori diferite (câte unul pentru faţă, trup 

şi membrele superioare, membrele inferioare, organele genitale) 
 

II.1.Toaleta pe regiuni:  faţă 

Se umple ligheanul cu 2/3 apă caldă (37 grd. C). Se aşează în jurul gâtului un 

prosop. Se îmbracă prima mănuşă de baie/se foloseşte primul burete.  

Se spală regiunea ochilor bolnavului dinspre comisura externă spre comisura 

internă. Se clăteşte cu apă din abundenţă şi se şterge prin tamponare cu primul prosop.  

Se spală fruntea bolnavului dinspre mijloc spre tâmple. 
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Se spală regiunea peribucală şi perinazală în sens circular, apoi se şterg prin 

tamponare cu prosopul.  

Se curăţă conductul auditiv extern cu tampoane sterile montate pe beţişoare, 

având grijă ca acestea să nu se introducă peste limita vizibilităţii pentru a evita lezarea 

timpanului. Fiecare conduct auditiv se curăţă cu un tampon separat. Daca se constată 

secreţii patologice, se anunţă medicul. 

Se săpuneşte o ureche şi se insistă în regiunea retroauriculară şi în şanţurile 

pavilionului, se clăteste bine urechea şi se şterge prin tamponare cu prosopul. La fel 

se va proceda şi cu cealaltă ureche. 

Se spală gâtul cu apă şi săpun, se clăteşte bine, se şterge cu prosopul. Se 

acoperă gâtul cu cearşaful şi se schimbă apa din lighean.  
 

II.2.Toaleta pe regiuni: membrul superior 

Se dezveleşte unul din membre după ce am aşezat muşamaua şi aleza sub 

membrul descoperit. 

Se săpuneşte circular începând de la umăr spre capătul distal, insistând în 

regiunea axilei şi in spaţiile interdigitale, se limpezeşte şi se sterge cu cel de-al doilea 

prosop. Se taie unghiile la nivelul degetului, cu atenţie, fără a leza ţesuturile adiacente, 

pentru a degaja părţile laterale spre a nu se aduna murdăria, apoi se pilesc. Se acoperă 

membrul spalat. Se procedează la fel şi cu celălalt membru. 
 

II.3.Toaleta pe regiuni: toracele şi abdomenul 

Se dezveleşte regiunea anterioară a toracelui, se săpuneşte, iar la femei se 

insistă sub pliurile submamare, se clăteşte şi se usucă cu prosopul prin tamponare. Se 

intoarce bolnavul în decubit lateral, este susţinut în această pozitie, protejăm patul cu 

muşama şi aleză, se săpuneşte spatele şi regiunea lombosacrală. Se limpezesc şi se 

şterg prin tamponare cu prosopul. Se fricţionează cu alcool şi se pudrează cu talc. Se 

îndepărtează muşamaua şi aleza, se aduce bolnavul în decubit dorsal, se acoperă 

toracele bolanavului. 

Muşamaua şi aleza se aseaza sub abdomen, se săpuneşte abdomenul, 

insistandu-se la nivelul pliurilor inghinale, unde, datorită transpiraţiei şi lipsei de 

igienă, pot apărea foarte uşor iritaţii ale pielii. Se insistă, deasemenea, în regiunea 

ombilicală cu un tampon montat pe un port-tampon, pentru a îndepărta mizeria şi se 

clăteşte cu apă din abundenţă. Se fricţionează membrele şi toracele anterior cu alcool 

şi se pudrează cu talc apoi se îmbracă pijamaua sau cămasa. Apa murdară se 

îndepărtează în găleată. 

În timpul toaletei se observă proeminenţele osoase şi se verifică starea pielii 

în punctele de sprijin, dacă nu au aparut iritatii, zone dureroase, primele semne de 

apariţie a escarei. 
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II.4.Toaleta pe regiuni: membrele inferioare   

 Punem 2/3 apă curată în lighean la o temperatură de 37-38 grade C. Se 

înlocuiesc mănuşa de baie/buretele şi prosopul. Se aşează muşamaua în regiunea 

coapselor, se săpunesc coapsele şi se insistă în regiunea inghinală, se limpezesc şi se 

şterge prin tamponare cu prosopul. Se flectează gambele bolnavului pe coapse şi se 

mută muşamaua şi se aşează ligheanul pe musama, se introduce un membru inferior 

în lighean, se săpuneşte gamba insistând în regiunea poplitee (regiunea din spatele 

genunchiului) şi a călcâiului, în spaţiile interdigitale, se limpezeste şi se şterge cu 

prosopul. Metoda se repetă şi la celălalt membru inferior, se vor tăia unghiile dacă 

este nevoie. 

 

II.5.Toaleta pe regiuni: organele genitale 

Persoana imobilizată este aşezată în poziţia ginecologică. Se îmbracă mănuşa 

de protectie, se dezbracă persoana asistată în partea inferioara a corpului şi se 

protejează patul cu muşamaua şi aleza. Se introduce primul bazinet sub regiunea 

sacrată pentru a urina dacă persoana asistată nu a urinat apoi se schimbă cu cel de-al 

doilea bazinet.  Peste mănuşa de protecţie se îmbracă cea de-a treia mănuşă de baie. 

Se efectuează spălătura dinspre regiunea pubiană (simfiza pubiană) spre anus cu 

săpun ce are pH neutru. Se limpezeşte cu apă din abundenţă, se îndepărtează 

bazinetul şi se usucă cu cel de-al treilea prosop prin tamponare.  

Toaleta intimă se execută de mai multe ori pe zi la pacienţii inconştienţi, la cei 

cu sonde vezicale. 

 

II.6.Toaleta pe regiuni: toaleta părului  

Se face zilnic perierea, pieptănarea şi, eventual, împletirea părului.  

Spălarea parului se face la una-două săptămâni.  

Spălarea părului este contraindicată la persoanele cu hemoragii cerebrale, cu 

fracturi ale craniului, politraumatisme, pacienţi cu stare generală alterată, febrili, cu 

boli ale pielii capului. 

În vederea spălării părului, se pregăteşte patul şi se protejează cu muşama şi 

aleză. Se umezeşte părul, se şamponează şi se masează uşor pielea capului cu pulpa 

degetului apoi se limpezeşte. Se repetă manevra de câte ori este nevoie. Se şterge cu 

prosopul, se piaptănă, se usucă cu feonul, se îndepărtează materialele folosite. 

 

II.7.Toaleta pe regiuni: Îngrijirea cavitatii bucale 

Scop: -prevenirea cariilor dentare 

          -prevenirea infecţiilor bucale 

Tehnica este diferită, în funcţie de starea de conştienţă a persoanei asistate. 

În cazul unei persoane conştiente, aceasta este aşezată în poziţie şezândă sau 

în decubit lateral stâng, cu prosopul în jurul gâtului şi este ajutat să-şi facă toaleta 

cavităţii bucale. 
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Persoana asistată inconştientă este aşezată în decubit dorsal, cu capul întors 

într-o parte şi prosopul sub bărbie. 

Se introduce deschizătorul de buze între arcadele dentare şi se şterg limba, 

bolta palatina, suprafetele interna si externa a arcadelor dentare, cu tampoane 

îmbibate în glicerină boraxată 20%, cu mişcări dinăuntru în afară. Cu un alt tampon 

se şterg dinţii, apoi se ung buzele. 

Toaleta cavităţii bucale se poate face şi cu indexul acoperit cu un tampon de 

tifon, mâna fiind îmbrăcată în mănuşă. 

Dacă persoana inconştientă prezintă proteză dentară, aceasta se scoate, se spală 

şi se păstrează într-un pahar mat cu apa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

menţinerea sănătăţii 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 reprezinta un inamic 

mai puternic ca oricând. 

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

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

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

persoanei varstnice.  
Surse bibliografice și surse online consultate: 

 

Toaleta pacientului poate fi : - zilnică ( pe regiuni ) sau  săptămânală 

✓ Înainte de a începe baia pe regiuni: 

- se vor colecta date cu privire la starea pacientului : puls, tensiune, respiraţie. 

- ce mobilizare i se permite în ziua respectivă, dacă se poate spăla singur, pe 

care parte a corpului 

✓ Toaleta pe regiuni a pacientului imobilizat la pat permite examinarea 

tegumentelor şi observarea unor modificări, de ex. roşeată, iritaţie - şi luarea 

unor măsuri terapeutice 

✓ Pentru activarea circulaţiei sanguine, după spălarea întregului corp, se 

fricţionează cu alcool mentolat îndeosebi regiunile predispuse la escare 

✓ Pacienţii, care se pot deplasa vor face baie la duş sau cadă, sub 

supravegherea personalului de îngrijire. 

 

De evitat :  udarea aparatului gipsat, sau a pansamentului în timpul băii pe 

regiuni a pacientului imobilizat la pat. 
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1. BALAN ANCA, DINCA VIORICA, GHITESCU ELENA  – Ghid privind curatenia, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatile de asistenta medicala. Institutul de Sanatate 

Publica Bucuresti, 100.2000 

2. ORDIN Nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi 

interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi 

dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de 

nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul 

care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului 

de sterilizare 

3. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activitati medicale ºi a Metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza nationala de date privind deşeurile rezultate din activitati medicale 

4. http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-

content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-

DOMICILIU.pdf 

5. Dr. Oana Iacob, Dr. Ioan Chirilă - Norme de igienă pentru centrele rezidenţiale 

destinate persoanelor vârstnice - GHID – 

6. Proceduri de practica pentru asistentii medicali generalisti - https://www.oamr.ro/wp-

content/uploads/2013/11/Proceduri-de-practica-pentru-Asistentii-Medicali-

Generalisti_788_1560.pdf 

7. CAROL MOZES – Tehnica ingrijirii bolnavului, Editura Medicala, 2006 

8. LUCRETIA TITIRCA – Ghid de nursing, Editura Viata Medicala Romaneasca, 1996 

 

Test de evaluare 

 

1. Echipamentele si materialele de curatenie (lavetele, periile, mopurile, etc)  se intretin 

astfel: 

a) se spala 

b) se dezinfecteaza 

c) se depoziteaza uscate 

 

2.  Regulile de imbracare si dezbracare sunt: 

a) pentru dezbracarea bluzei de pijama se deschid nasturii si se scot 

manecile 

b) verifică punctele de sprijin şi se anuntă orice modificare premergătoare 

escarelor  

c) se in situatia unui membru dureros sau a hemiplegiei, imbracarea se 

incepe cu acest membru apoi cel sanatos 

d) in situatia unui membru dureros sau a hemiplegiei, se dezbraca intai 

membrul bolnav, apoi cel sanatos   

 

3.       In cazul schimbarii lenjeriei cu bolnavul in pat  trebuiesc respectate urmatoarele 

conditii: 

a) se executa dimineata, inainte de curatenia incaperii 

b) materialele se pregatesc in apropierea patului, in ordinea utilizarii 

http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2013/11/Proceduri-de-practica-pentru-Asistentii-Medicali-Generalisti_788_1560.pdf
https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2013/11/Proceduri-de-practica-pentru-Asistentii-Medicali-Generalisti_788_1560.pdf
https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2013/11/Proceduri-de-practica-pentru-Asistentii-Medicali-Generalisti_788_1560.pdf
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c) lenjeria murdara poate fi depusa pe jos, urmand ca ulterior sa fie colectata in 

saci speciali  

d) inainte si dupa efectuarea patului, se spala mainile 

 

4.     Faceti corelatia datelor din prima si a doua coloana in ceea ce privesc conditiile de 

colectare prin separare a deseurilor: 

1. pungi negre de plastic               a)  deseuri infectioase 

2. saci galbeni de plastic                b)  deseuri intepatoare-taietoare 

3. recipienti cu pereti rigizi           c)  deseuri menajere 

 

5. Scopurile ingrijirii corporale a pacientului imobilizat la pat este: 

a) inviorarea circulatiei cutanate 

b) crearea unei stari de bine 

c) menţinerea tegumentului într-o stare de curăţenie perfectă 

d) toate 

 

6.          Conditiile ce trebuie indeplinite in timpul toaletei pacientului: 

a) ferestrele si usa incaperii deschise 

b) temperatura incaperii de cca. 20°C 

c) apa la temperatura de 40-45°C 

 

 

7.         In cazul baii generale a unei persoane asistate mobilizabile: 

a) Cada se umple pe jumatate, introducand apa rece peste apa fierbinte 

b) Inainte de inceperea imbaierii, persoana asistata este invitata sa urineze 

c) Personalul de ingrijire foloseste trei manusi de baie: prima pentru fată; 

a doua 

pentru trunchi si membre, iar a treia mănusă pentru regiunea perineala 

(genitală, anală) 

2.        In timpul toaletei partiale la pat: 

a) se spala unele regiuni ale corpului 

b) se descopera progresiv numai partea care se va spala 

c) se insistă la pliuri, axile, sub sâni, in regiunea ombilicala, la mâini şi în 

spaţiile interdigitale. 
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 Modulul nr. 2 Primul ajutor acordat persoanei asistate 

    

2. Introducere 

 

La om, îmbătrânirea reprezintă acumularea de schimbări care au loc într-o 

ființă umană în timp, cuprinzând schimbări fizice, psihologice și sociale. Timpul de 

reacție, de exemplu, poate încetini odată cu vârsta, în timp ce cunoașterea 

evenimentelor lumii și înțelepciunea se pot extinde. Îmbătrânirea este printre cei mai 

mari factori de risc cunoscuți pentru majoritatea bolilor umane. Odată cu vârsta, apar 

schimbări biologice inevitabile care cresc riscul de boală și dizabilitate. Deși efectele 

asupra societății sunt complexe, există o îngrijorare cu privire la impactul asupra 

cererii de asistență medicală. O serie de probleme de sănătate devin mai întâlnite pe 

măsură ce oamenii îmbătrânesc. Există multe situații care ar putea necesita acordarea 

primului ajutor, iar multe țări au legislație, reglementări sau ghiduri care specifică un 

nivel minim de acordare de prim ajutor în anumite circumstanțe. Aceasta poate 

include instruire specifică sau echipamente specifice care vor fi disponibile la locul de 

muncă. Cunoștințele și abilitățile privind acordarea primului ajutor sunt 

fundamentale pentru salvarea vieților oamenilor. 

 

2.1 Familiarizarea cu articolele din Trusa de prim ajutor 

O trusă de prim ajutor este o colecție de consumabile și echipamente care sunt 

utilizate pentru a oferi tratament medical. Poate fi asamblată în aproape orice tip de 

recipient, iar de acest lucru va depinde dacă trusele sunt produse comercial sau sunt 

asamblate de o persoană. 

 O trusă de bază de prim ajutor poate conține: 

• plasturi într-o varietate de dimensiuni și forme 

• pansamente mici, medii și mari de tifon steril 

• cel puțin 2 pansamente sterile pentru ochi 

• bandaje triunghiulare 

• bandaje tip fașă 

• ace de siguranță 

• mănuși sterile de unică folosință 

• pensetă 

• foarfece 

• șervețele de curățare fără alcool 

• leucoplast 

• termometru (de preferință digital) 

• cremă pentru erupții cutanate, cum ar fi hidrocortizon sau 

mușețel 

• cremă sau spray pentru a ameliora mușcăturile și înțepăturile de insecte 

• cremă antiseptică 

• analgezice, cum ar fi paracetamolul (sau paracetamolul pentru copii) aspirina (nu se administrează 

copiilor sub 16 ani) sau ibuprofenul 

• medicamente pentru tuse 
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• cremă sau tablete antihistaminice 

• apă distilată pentru curățarea rănilor 

• substanțe pentru spălarea ochilor și clătirea ochilor2 
Sursa figurii: https://en.wikipedia.org/wiki/First_aid_kit 

 2.2 Suportul vital de bază (SVB). Lanţul supravieţuirii 

Suportul vital de bază (SVB) este un nivel de îngrijire medicală care este utilizat 

pentru victimele bolilor sau leziunilor care pot pune viața în pericol, până când pot fi 

acordate îngrijiri medicale complete la un spital. Acesta poate fi furnizat de personal 

medical instruit, inclusiv tehnicieni medicali de urgență, paramedici și de către 

martori oculari calificați. 

SVB poate include: 

• resuscitare cardio-pulmonară (RCP), 

• controlul sângerării, 

• tratamentul șocului și a otrăvirii, 

• stabilizarea rănilor și / sau leziunilor, 

• și prim ajutor de bază. 

 

Când inima unei persoane încetează să mai bată (stop cardiac), persoanele cu 

pregătire de bază pentru sprijinirea vieții își pot îmbunătăți șansele de supraviețuire. 

Lanțul de supraviețuire include o serie de pași care oferă șansele cele mai bune de 

supraviețuire în urma unui stop cardiac. Pașii sunt: 

A) Recunoașterea timpurie și apelul de ajutor 

B) RCP timpurie 

C) Defibrilare timpurie 

D) Îngrijire timpurie avansată (de către profesioniști) 

E) Ingrijiri bune post resuscitare. 

     2.2.1. Reanimare cardio-pulmonară (RCP) 

Simptomele insolației includ: 

• temperatura corpului peste 40 ° C 

• rata crescută a respirației 

• greață 

• vărsături 

• durere de cap. 

Dacă suspectați că cineva are insolație, contactați serviciile locale de urgență. 

Apoi, mutați persoana din căldură și răcoriți-o. De exemplu, ajutați-o să intre sub un 

duș răcoros, ștergeți-i corpul cu un burete cu apă rece, dați-i să bea apă cu gheață sau 

acoperiți-i corpul cu cearșafuri sau prosoape umede. Dacă nu mai respiră, începeți 

                                                           
2 Sursă: https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-
keep-in-my-first-aid-kit/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/First_aid_kit
https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-keep-in-my-first-aid-kit/
https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-keep-in-my-first-aid-kit/
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RCP3. Resuscitarea cardio-pulmonară (RCP) este o tehnică de salvare a vieții utilă în 

multe urgențe. RCP poate menține sângele oxigenat care curge către creier și alte 

organe vitale până când un tratament medical stabil poate reface ritmul cardiac 

normal. Când inima se oprește, lipsa sângelui oxigenat poate provoca leziuni ale 

creierului în doar câteva minute. Orice persoană poate muri în opt până la 10 minute.

  

Sfaturi:  

• Pentru cei neinstruiţi. Dacă nu sunteți instruit în RCP, atunci furnizați RCP 

doar cu ajutorul mâinilor. Asta înseamnă compresii toracice neîntrerupte de 100 

până la 120 pe minut până când ajung paramedicii (descris mai detaliat mai jos). 

Nu trebuie să încercați respirația gură la gură. 

• Pentru cei instruiţi și gata de acţiune. Dacă sunteți bine instruit și încrezător 

în capacitatea dvs., verificați dacă există puls și respirație. Dacă nu există respirație 

sau puls în 10 secunde, începeți compresia toracică. Începeți RCP cu 30 de compresii 

toracice înainte de a face respirații gură la gură de două ori. 

Pentru cei instruiți, dar cu mult timp în urmă. Dacă ați fost instruit anterior 

pentru RCP, dar nu sunteți sigur de abilitățile dvs., atunci faceți doar compresii 

toracice la un ritm de 100 până la 120 pe minut4. 

 

 Înainte de a începe RCP, verificaţi: 

• Mediul este sigur pentru persoană? 

• Persoana este conștientă sau inconștientă? 

• Dacă persoana pare a fi inconștientă, atingeți sau scuturați-o de umăr 

și întrebați tare: „Sunteți bine?” 

• Dacă persoana nu răspunde și două persoane sunt disponibile, cereți 

unei persoane să sune la numărul local de urgență și să aducă un DAE, 

dacă este disponibil, și solicitați ca cealaltă persoană să înceapă RCP. 

• Dacă sunteți singur și aveți acces imediat la un telefon, apelați numărul 

local de urgență înainte de a începe RCP. 

Pentru a face RCP, amintiți-vă de literele C - C - R (compresie, căi respiratorii, 

respirație) în acest fel veți cunoaște ordinea pașilor. 

 

 

Compresii toracice: refaceţi circulaţia sângelui 

 

1. Puneți persoana întinsă pe spatele pe o suprafață fermă. 

2. Îngenunchiați lângă gâtul și umerii persoanei. 

3. Așezați podul palmei pe centrul pieptului persoanei, între sâni. Puneți cealaltă 

mână deasupra primei mâini. Mențineți coatele drepte și poziționați umerii direct 

deasupra mâinilor. 

                                                           
3 Sursa: https://www.healthline.com/health/first-aid/first-aid-for-seniors#heat-and-coldrelated-illness 
4 Sursa: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600 

https://www.healthline.com/health/first-aid/first-aid-for-seniors#heat-and-coldrelated-illness
https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600
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4. Folosiți-vă greutatea superioară a corpului (nu doar brațele) în timp ce împingeți 

direct în jos (comprimați) pieptul cu cel puțin 5 centimetri, dar nu mai mult de 6 

centimetri. Apăsați tare la o viteză de 100 până la 120 de compresii pe minut. 

5. Dacă nu ați fost instruit în RCP, continuați compresiile toracice până când există 

semne de mișcare sau până când preia personalul medical de urgență. Dacă ați fost 

instruit în RCP, continuați cu a deschide căile respiratorii și cu respirație gură la 

gură. 5 

 

Căile respiratorii: Deschideţi căile respiratorii 

 

Mutați-vă spre capul pacientului. Înclinați capul și ridicați bărbia pentru a 

deschide din nou căile respiratorii. Lasăți-i gura să se deschidă ușor. 6 
 

 

 

 

 

Respiraţie: Respiraţi pentru persoana în cauză 

 

Respirația pentru salvare poate fi respirația gură la gură sau gură la nas dacă 

gura este rănită grav sau nu poate fi deschisă. 

1.Cu căile respiratorii deschise (folosind înclinarea capului, manevra de 

ridicare a bărbiei), țineți nările închise pentru respirația gură la gură și acoperiți gura 

persoanei cu a dvs., făcând astfel încât să nu se piardă aer. 

2. Pregătiți-vă să faceți două respirații. Faceți prima respirație de salvare - care 

durează o secundă - și urmăriți să vedeți dacă pieptul se ridică. Dacă se ridică, 

procedați la a doua respirație. Dacă pieptul nu se ridică, repetați înclinarea capului, 

manevra de ridicare a bărbiei și apoi faceți din nou o a doua respirație. Treizeci de 

compresii toracice urmate de două respirații de salvare sunt considerate un ciclu. 

Aveți grijă să nu faceți prea multe respirații sau să respirați cu prea multă forță. 

3. Reluați compresiile toracice pentru a restabili circulația. 

4. Continuați RCP până când există semne de mișcare sau preia personalul 

medical de urgență. 7 

                                                           
5 Sursa: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600 
6 Sursa: https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/ 
7 Sursa: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600 

https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600
https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/
https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600
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Sursa fotografiilor: https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/ 

 

2.2.2. Defibrilator automat extern (DAE)  

Defibrilatorul automatizat extern (DAE) este un dispozitiv electronic portabil 

care diagnostichează automat aritmia cardiacă care poate pune viața victimei  în 

pericol prin fibrilație ventriculară (FV) și tahicardie ventriculară fără  puls, [1] și este 

capabil să le trateze prin defibrilare, aplicarea de electricitate care oprește aritmia, 

permițând inimii să își restabilească un ritm eficient. 

Cu comenzi audio și vizuale simple, DAE sunt proiectate să fie simplu de 

utilizat pentru necunoscători, iar utilizarea DAE este predată în multe clase de prim 

ajutor și în cadrul cursurilor destinate primilor respondenți calificați și reanimării 

cardiopulmonare (RCP) la nivel de suport vital de bază (SVB). 8 

 

Sursa fotografiei: https://www.indiamart.com/proddetail/automated-external-

defibrillator-aed-7263020488.html 

Înainte de a-l folosi, trebuie să apelați numărul local de urgență. DAE are o 

instrucțiune audio care este activată automat la deschiderea acestuia. Astfel, ceea ce 

trebuie să faceți este: 

6. Porniți DAE și urmați instrucțiunile vizuale și / sau audio. 

7. Deschideți cămașa persoanei și ștergeți pieptul gol astfel încât să fie uscat. Dacă 

persoana poartă plasturi de medicamente, ar trebui să folosiți o mână înmănușată 

(dacă este posibil) pentru a îndepărta plasturii înainte de a șterge pieptul 

persoanei. 

8. Dispuneți electrozii DAE și atașați conectorul (dacă este necesar). 

9. Asigurați-vă că nimeni, inclusiv dvs., nu atinge persoana respectivă. Spune-le 

tuturor să nu „stea în imediata vecinătate”. 

10. Apăsați butonul „analiză” (dacă este necesar) și permiteți DAE să analizeze ritmul 

cardiac al persoanei. 

                                                           
8 Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator 

https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/
https://www.indiamart.com/proddetail/automated-external-defibrillator-aed-7263020488.html
https://www.indiamart.com/proddetail/automated-external-defibrillator-aed-7263020488.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator


67 
 

11. Dacă DAE vă recomandă să transmiteți un șoc persoanei, asigurați-vă că nimeni, 

inclusiv dvs., nu atinge persoana - și spuneți-le tuturor să nu „stea în imediata 

vecinătate”. Odată ce toți s-au îndepărtat, apăsați butonul „șoc”. 

12. Începeți RCP după aplicarea șocului. Sau, dacă nu se recomandă niciun șoc, 

începeți RCP. Efectuați 2 minute (aproximativ 5 cicluri) de RCP și continuați să 

urmați indicațiile DAE. Dacă observați semne evidente de viață, întrerupeți RCP 

și monitorizați respirația pentru orice schimbare a stării9. 
 

2.2.3. Poziţia de siguranţă 

Când o persoană este inconștientă, majoritatea mușchilor i se relaxează și 

devine inertă. Limba este un mușchi imens atașat la maxilarul inferior. Dacă cineva 

este inconștient și este întins pe spate, partea din spate a limbii se va întoarce înapoi și 

va bloca căile respiratorii, făcându-l să nu poată respira. În plus, esofagul și sfincterul 

esofagian se relaxează și rămân deschise. Acest lucru înseamnă că conținutul 

stomacului lor se poate revărsa și scurge în plămâni. Acest fenomen se numește 

vărsături pasive. Dacă cineva este inconștient, dar respiră, cel mai bun mod de a-i 

menține căile aeriene deschise este de a întoarce persoana pe o parte, în poziția de 

siguranță. Acest lucru va face ca limba lor să cadă spre înainte și va permite conținutul 

stomacului să se golească10. 

Următoarea metodă vă arată cum să puneți pe cineva în poziția de siguranță 

dacă sunteți pe cont propriu - chiar dacă credeți că ar putea avea o leziune a coloanei 

vertebrale. 
 

 

1. Mutați brațul cel mai apropiat de dvs.la o parte. 

 
2. Folosiți mâna care este cea mai apropiată de capul 

persoanei pentru a ține cealaltă mână și puneți-o pe 

partea obrazului pentru a sprijini capul și gâtul persoanei 

în timp ce o întoarceți. 

 

 
3. Folosiți-vă cealaltă mână pentru a ridica partea 

exterioară a genunchiului. 

 

 

                                                           
9 Sursa: https://www.redcross.org/take-a-class/aed/using-an-aed/aed-steps 
10 Sursa: https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/ 

https://www.redcross.org/take-a-class/aed/using-an-aed/aed-steps
https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/
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4. Folosiți-vă de această mișcare ca de o pârghie pentru a 

întoarce persoana. 

 
5. Împingeți genunchiul până la podea, susținându-i 

capul și gâtul cu cealaltă mână. 

 

 
6. Trageți genunchiul îndoit în sus într-o poziție de 

alergare pentru a stabiliza corpul persoanei. Asigurați-vă 

că este suficient de întoarsă pentru a face limba să cadă 

înspre înainte și a permite conținutului stomacului să se 

scurgă. În mod ideal, victima nu ar trebui să fie întoarsă 

cu fața în jos, deoarece acest lucru pune greutatea 

corpului pe plămâni și nu este la fel de ușor să respire. 

Pentru a evita acest lucru, aplecați genunchiul la 90 ° 

pentru a se sprijini de o partea. 

 

 

7. Verificați dacă respiră prin a vă ține spatele mâinii în 

fața gurii acestora. 

 

 
 

Sursa imaginilor: https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/ 

2.4. Recunoașterea simptomelor și semnelor de urgenţă medicală și tehnici de 

bază de prim ajutor pentru urgenţe și boli medicale obișnuite 

 

2.4.1. Accident vascular cerebral 11 

 

Un accident vascular cerebral apare atunci când alimentarea cu sânge dintr-o 

zonă a creierului este întreruptă. Simptomele depind de regiunea creierului care este 

afectată de pierderea aportului de sânge și pot include modificări ale senzațiilor sau 

ale controlului motor. A acționa rapid este esențial dacă bănuiți că cineva poate suferi 

un accident vascular cerebral. Tratamentul imediat al unui accident vascular cerebral 

poate minimiza efectele pe termen lung ale accidentului vascular cerebral și poate 

contribui chiar la reducerea riscului de deces al unei persoane ca urmare a 

accidentului vascular cerebral. 

 

FAST este un acronim care vă poate ajuta să recunoașteți rapid semnele de 

avertizare și simptomele accidentului vascular cerebral: 

                                                           
11Sursă: https://www.medicinenet.com/11_signs_and_symptoms_of_stroke/article.htm 

https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/
https://www.medicinenet.com/11_signs_and_symptoms_of_stroke/article.htm
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• F: Față căzută. Rugați persoana să zâmbească și vedeți dacă o parte este 

căzută. O parte a feței poate fi amorțită și zâmbetul poate părea neuniform. 

• A: Amorțeala/slăbiciunea brațelor. Cereți persoanei să ridice ambele 

brațe. Există slăbiciune sau amorțeală pe o parte? Dacă un braț continuă să se 

lase în jos este un semn al slăbiciunii brațului. 

• S: stil dificil de vorbire. Persoanele care suferă un accident vascular 

cerebral pot să vorbească neclar sau să aibă probleme de vorbire. Discursul 

poate fi de neînțeles. Rugați persoana să repete o propoziție simplă și fiți atenți 

la orice anomalie în vorbire. 

• T: Timpul de a apela numărul local de urgență! Dacă o persoană prezintă 

oricare dintre simptomele de mai sus, chiar dacă simptomele au dispărut, 

sunați la numărul local de urgență și duceți-o imediat la spital. 

 

2.4.2. Convulsii12 

Convulsiile sunt o perturbare electrică bruscă, necontrolată, în creier. 

Pot provoca schimbări în comportamentul, mișcările sau sentimentele cuiva și în 

nivelurile stării de conștiență. Dacă aveți două sau mai multe convulsii sau tendința 

de a avea convulsii recurente, aveți epilepsie. În cazul unei crize de convulsii, semnele 

și simptomele pot varia de la ușoare până la severe și pot depinde de  tipul 

convulsiilor. Semnele și simptomele convulsiilor pot include: 

 

1. Confuzie temporară 

2. Privire în gol 

3. Mișcări necontrolate ale brațelor și picioarelor 

4. Pierderea conștiinței sau a conștientizării 

5. Simptome cognitive sau emoționale, cum ar fi frica, anxietatea sau 

sentimentul de déjà vu 

 

Dacă o persoană are convulsii, trebuie să: 

• Așezați ușor persoana care are convulsii într-o poziție înclinată pe podea sau 

pe o suprafață plană. 

• Puneți ceva moale și plat sub cap. 

• Rotiți-l ușor pe o parte pentru a preveni sufocarea și a mențineți căile 

respiratorii libere. 

• Dacă persoana care are convulsii este așezată, întoarceți-o ușor într-o parte, 

astfel încât orice lichide să se scurgă din gură. 

• Nu încercați să îi forțați nimic în gură. Convulsiile nu determină oamenii să-și 

înghită limba. 

• Nu încercați să îi dați lichide sau medicamente până când criza nu este 

completă și persoana nu este din nou pe deplin conștientă. 

• Nu încercați să restricționați mișcările victimei. Mușchii se contractă cu forță în 

timpul convulsiilor. Aplicarea restricției poate provoca rupturi ale mușchilor sau 

                                                           
12 Sursa: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/seizure/symptoms-causes/syc-20365711 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/seizure/symptoms-causes/syc-20365711
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chiar ruperea unui os, în special la persoanele în vârstă ale căror oase pot fi fragile. 

13. 

 

2.4.3. Leziuni la nivelelul capului 

 

O lovitură la cap poate prezenta simptome diferite în funcție de severitate. 

Acestea pot fi: 

• unele sângerări 

• echimoze 

• o durere de cap ușoară 

• senzație de rău sau greață 

• amețeală ușoară 

Oamenii pot trata de multe ori leziuni ușoare la cap acasă. Aplicarea unui 

pachet rece pe zonă poate ajuta la reducerea umflăturii. În primele 24 de ore după o 

lovitură ușoară la cap, persoana ar trebui să solicite cuiva să o verifice în mod regulat. 

Dacă persoana în cauză își pierde cunoștința sau prezintă semne de confuzie 

sau pierdere de memorie, este vital să se adreseze unui medic. 

După o accidentare la cap, victima ar trebui să evite să folosească droguri sau 

alcool, să conducă sau să joace sporturi de contact. Este posibil să fie nevoie să își ia 

liber de la serviciu sau de la școală. 

Leziunile severe ale capului necesită îngrijiri medicale imediate. Oricine vede 

pe cineva cu simptome ale unei leziuni grave la cap trebuie să apeleze la numărul local 

de urgență. 

Cel mai bine este să nu mișcați o persoană cu o lovitură severă la cap pentru 

a evita agravarea rănilor. De asemenea, oamenii nu ar trebui să încerce să scoată casca 

unei persoane dacă poartă una. 

Leziunile severe ale capului necesită adesea internare în spital, o intervenție 

chirurgicală sau un tratament de lungă durată. 14 

 

2.4.4. Depresia și sinuciderea15 

Depresia variază de la o persoană la alta, dar există unele semne și simptome 

comune. Este important să ne amintim că aceste simptome pot fi parte din momentele 

neplăcute normale ale vieții. Dar cu cât ai mai multe simptome, cu atât sunt mai 

puternice și cu cât durează mai mult - cu atât este mai probabil să te confrunți cu 

depresia. 

          

2.4.5. Urgenţă hipertensivă 

Urgențele hipertensive sunt diagnosticate dacă există o tensiune arterială 

sistolică mai mare de 180 mmHg sau o tensiune arterială diastolică mai mare de 120 

                                                           
13 Sursa: https://www.epilepsy.com/learn/special-populations/seniors-and-epilepsy/recognizing-

seizures-and-first-aid 
14 Sursa: https://www.medicalnewstoday.com/articles/322225.php 
15 Sursa: https://www.helpguide.org/articles/depression/depression-symptoms-and-warning-

signs.htm 

https://www.epilepsy.com/learn/special-populations/seniors-and-epilepsy/recognizing-seizures-and-first-aid
https://www.epilepsy.com/learn/special-populations/seniors-and-epilepsy/recognizing-seizures-and-first-aid
https://www.medicalnewstoday.com/articles/322225.php
https://www.helpguide.org/articles/depression/depression-symptoms-and-warning-signs.htm
https://www.helpguide.org/articles/depression/depression-symptoms-and-warning-signs.htm
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mmHg cu prezența unei leziuni acute a organului țintă. Urgențele hipertensive sunt 

diagnosticate dacă există o tensiune arterială sistolică mai mare de 180 mmHg sau o 

tensiune arterială diastolică mai mare de 120 mmHg la o persoană altfel stabilă, fără 

dovezi clinice sau de laborator ale unei leziuni acute ale organului țintă. Aceste 

persoane au nevoie de intensificarea terapiei medicamentoase antihipertensive. Acești 

pacienți au nevoie de medicamente cu acțiune eficientă și rapidă administrate 

intravenos pentru a scădea tensiunea arterială crescută în condiții de siguranță, pentru 

a proteja funcția organului țintă, pentru a ameliora simptomele, a reduce complicațiile 

și a îmbunătăți rezultatele clinice. 16 

2.4.6. Angina17 

Angina este un tip de durere toracică cauzată de fluxul sanguin redus către 

inimă. Angina este un simptom al bolii coronariene. Angina, care poate fi numită și 

angină pectorală, este adesea descrisă ca senzație de stângere, presiune, greutate, 

apăsare sau durere în piept. Unii oameni cu simptome de angină descriu angina ca 

sentimentul că o menghină le strânge pieptul sau ca și când o greutate le-a fost pusă 

pe piept. Angina poate fi o durere nouă care are nevoie de evaluare de către un medic 

sau dureri recurente care dispar odată cu tratamentul. Simptomele anginei includ: 

durere sau disconfort toracic, posibil descris ca presiune, apăsare, arsură sau greutate; 

dureri în brațe, gât, maxilar, umăr sau spate care însoțesc durerile în piept; greaţă; 

oboseală; probleme de respirație; transpiraţie; ameţeală. 

Pentru a diagnostica angina, medicul dumneavoastră va începe prin a face un 

examen fizic și va întreba despre simptomele dumneavoastră. De asemenea, veți fi 

întrebat despre orice factor de risc, inclusiv dacă aveți antecedente de boli de inimă în 

familie. Dacă angina dvs. este ușoară, schimbările stilului de viață pot fi tot ce aveți 

nevoie. Chiar dacă angina dvs. este severă, schimbările în stilul de viață pot fi în 

continuare utile. Dacă doar modificările stilului de viață nu vă ajută cu angina, este 

posibil să fie nevoie să luați medicamente. 

 

2.4.7. Sincopa18 

Sincopa vasovagală apare atunci când leșinați, deoarece corpul dvs. 

reacționează la anumite elemente declanșatoare, cum ar fi vederea sângelui sau 

suferința emoțională extremă. Vă provoacă scăderea bruscă a ritmului cardiac și a 

tensiunii arteriale. Acest lucru duce la reducerea fluxului de sânge către creier, ceea ce 

vă determină să vă pierdeți cunoștința pe scurt. Sincopa vasovagală este de obicei 

inofensivă și nu necesită tratament. Dar este posibil să vă răniți în timpul unui episod 

de sincopă vasovagală. Medicul dumneavoastră vă poate recomanda teste pentru a 

exclude cauzele mai grave ale leșinului, cum ar fi tulburările cardiace. Medicul 

dumneavoastră vă poate ajuta să identificați factorii declanșatori ai leșinului și va 

discuta despre modalitățile prin care îi puteți evita. 

                                                           
16 Sursa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440310/ 
17 Sursa: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/angina/diagnosis-treatment/drc-20369378 
18 Sursa: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vasovagal-syncope/diagnosis-

treatment/drc-20350531 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440310/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/angina/diagnosis-treatment/drc-20369378
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vasovagal-syncope/diagnosis-treatment/drc-20350531
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vasovagal-syncope/diagnosis-treatment/drc-20350531
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Cu toate acestea, dacă aveți sincope vasovagale suficient de dese pentru a 

interfera cu calitatea vieții dvs., medicul vă poate sugera să încercați medicamente, 

terapii sau intervenții chirurgicale. 

 

2.4.8. Șocul19 

Șocul este o afecțiune care poate pune în pericol viața cuiva și care se întâmplă 

atunci când corpul nu primește suficient flux de sânge. Aceasta înseamnă că celulele 

nu obțin suficient oxigen pentru a le permite să funcționeze corect, ceea ce poate duce 

la deteriorarea organelor vitale precum creierul și inima. Șocul poate fi cauzat de orice 

lucru care reduce fluxul de sânge, inclusiv problemele cardiace, cum ar fi un atac de 

cord sau insuficiența cardiacă; hemoragia internă sau externă severă; pierderea 

lichidelor corporale, ca urmare a deshidratării, diareei, vărsăturilor sau arsurilor; 

reacțiile alergice severe și infecțiile severe. 

Dacă cineva are oricare dintre afecțiunile de mai sus, care pot reduce 

circulația sau fluxul de sânge, ar putea să intre în șoc, așa că poate fi necesar să tratați 

persoana și pentru această afecțiune. 

Dacă credeți că cineva poate suferi de șoc, trebuie să căutați șapte lucruri 

cheie: 1. Paliditatea feței (paloare) 2. Pielea rece și înfundată; 3. Respirație rapidă și 

superficială 4. Puls rapid, slab; 5. Căscat sau suspin; 6. Confuzie 7. Pierderea capacității 

de reacție (în cazuri extreme). 

Dacă prezintă semne de șoc: 

• Așezați persoana cu capul jos și picioarele ridicate și sprijinite, pentru a crește 

fluxul de sânge către cap. Nu ridicați piciorul dacă este rănit. 

• Apelați la ajutor medical și spuneți că credeți că persoana este în stare de șoc și 

explicați ce credeți că l-a provocat (cum ar fi hemoragia sau atacul de cord). 

• Slăbiți hainele strânse în jurul gâtului, pieptului și taliei, pentru a vă asigura că 

nu-i restricționează fluxul de sânge. 

• Frica și durerea pot agrava șocul, prin creșterea cererii de oxygen a 

organismului, astfel încât, în timp ce aștepți să sosească ajutor, este important să 

mențineți o atmosferă confortabilă, caldă și calmă. Faceți acest lucru acoperindu-o cu 

o haină sau o pătură și mângâindu-o și liniștindu-o. 

• Continuați să-i verificați respirația, pulsul și nivelul de reacție. 

• În cazul în care devine inconștient în orice moment, deschideți-i căile 

respiratorii, verificați respirația și pregătiți-vă să tratați pe cineva care și-a pierdut 

cunoștința. 

 

2.4.9. Atac astmatic acut 20 

În timpul unui atac de astm, numit și exacerbare a astmului, căile respiratorii 

se umflă și se inflamează. Mușchii din jurul căilor respiratorii se contractă și căile 

respiratorii produc mucus suplimentar, determinând îngustarea tuburilor respiratorii 

(bronșice). Semnele și simptomele atacului de astm includ: 

                                                           
19 Sursa: http://www.sja.org.uk/sja/first-aid-advice/heart/shock.aspx 
20 Sursa: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma-attack/diagnosis-treatment/drc-

20354274 

http://www.sja.org.uk/sja/first-aid-advice/heart/shock.aspx
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma-attack/diagnosis-treatment/drc-20354274
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma-attack/diagnosis-treatment/drc-20354274
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• Scurtare severă a respirației, durere în piept sau durere și tuse sau respirație 

șuierătoare 

• Niveluri ale fluxului expirator de vârf scăzut (PEF), dacă utilizați un peak flow 

meter. 

• Simptome care nu răspund la utilizarea unui inhalator cu acțiune rapidă (de 

salvare) 

Dacă aveți simptome ale unui atac sever de astm, cum ar fi dificultăți de 

vorbire, deoarece vă pierdeți respirația, folosiți medicația cu acțiune rapidă (de 

salvare) și ajungeți imediat la cabinetul medicului sau la serviciile de urgență. 

 

2.4.10. Sufocarea21 

Sufocarea se întâmplă atunci când căile aeriene ale cuiva se blochează brusc, 

total sau parțial, astfel încât nu pot respira. În cazul în care căile aeriene sunt doar 

parțial blocate, persoana va putea, de obicei, să vorbească, să strige, să tușească sau să 

respire. 

De obicei victima va putea să elimine blocajul singură. 

Pentru a ajuta în cazul sufocării ușoare la un adult: 

• Încurajați-l să tușească pentru a încerca să elimine blocajul 

• Rugați-l să încerce să scuipe obiectul dacă este în gura sa 

• Nu puneți degetele în gură pentru a-l ajuta, deoarece vă poate mușca 

accidental 

• Dacă tusea nu funcționează, începeți loviturile în spate. 

 

2.4.11. Vărsăturile 

 Greața și vărsăturile nu sunt boli, dar sunt simptome ale mai multor afecțiuni, 

cum ar fi: vărsături induse de medicamente, dureri intense, stres emoțional (cum ar fi 

frica), boala vezicii biliare, intoxicații alimentare, infecții (cum ar fi „gripa stomacală”), 

supraalimentare22. 

Tratamentul pentru vărsături (indiferent de vârstă sau cauză) include: 

• Să bea cantități treptat mai mari de lichide limpezi 

• Evitarea alimentelor solide până la trecerea episodului de vărsături 

• Odihnă 

• Întreruperea temporară a tuturor medicamentelor orale, care pot irita stomacul 

și pot agrava vărsăturile 

 

Dacă vărsăturile durează mai mult de 24 de ore, trebuie să se utilizeze o soluție 

de rehidratare orală pentru prevenirea și tratarea deshidratării. 23 

 

 

                                                           
21 Sursa: https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-

should-i-do-if-someone-is-choking/ 
22 Sursa: https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-nausea-vomiting#1 
23 Sursa: https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/8106-nausea--vomiting/care-and-treatment 

https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-do-if-someone-is-choking/
https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-do-if-someone-is-choking/
https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-nausea-vomiting#1
https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/8106-nausea--vomiting/care-and-treatment
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2.4.12. Constipaţia24 

A fi constipat înseamnă că scaunele sunt dure sau se întâmplă mai rar decât 

în mod normal. Aproape toată lumea trece la un moment dat prin așa ceva.Deși de 

obicei nu este grav, te vei simți mult mai bine când corpul tău își va reveni. Durata 

normală de timp între scaunele intestinale variază mult de la o persoană la alta. Unii 

oameni au scaune de trei ori pe zi. Alții au scaune de câteva ori pe săptămână. 

Ai putea avea: 

• Puține scaune 

• Probleme cu eliminarea scaunelor (eforturi pentru a ieși) 

• Scaune tari sau mici 

Poți:  

• Bea două-patru pahare suplimentare de apă pe zi, dacă medicul nu ți-a spus 

să limitezi lichidele din alt motiv. 

• Încerca lichide calde, în special dimineața. 

• Adăuga fructe și legume în dietă. 

• Mănânca prune și cereale de tărâțe. 

• Face exerciții fizice majoritatea zilelor săptămânii. Când vă mișcați corpul, 

mușchii din intestinele dvs. sunt și mai activi. 

 

2.4.13. Deshidratarea25 

Deshidratarea este o afecțiune care apare atunci când un individ a pierdut 

atât de mult fluid încât organismul nu mai poate funcționa normal și dezvoltă semne 

și simptome din cauza pierderii de lichid. Semnele și simptomele deshidratării la 

adulți variază de la minore la severe. 

Deshidratarea ușoară până la moderată poate include următoarele: 

• Sete crescută 

• Gură uscată 

• Oboseală sau somnolență 

• Scăderea producției de urină 

• Urina are un volum redus și este mai gălbuie decât în mod normal 

• Durere de cap 

• Piele uscată 

 

Opțiunile de tratament pentru deshidratare pentru adulți includ remedii la 

domiciliu precum soarberea de apă, consumul de băuturi sportive care înlocuiesc 

substanțele nutritive pierdute, răcirea corpului și îndepărtarea excesului de 

îmbrăcăminte de pe persoană. Tratamentul medical pentru deshidratare la adulți 

include spitalizarea și înlocuirea lichidelor pierdute. 

 

                                                           
24 Sursa: https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-constipation#1 
25 Sursa: 

https://www.emedicinehealth.com/dehydration_in_adults/article_em.htm#what_is_the_medical_treat

ment_for_dehydration_in_adults 

https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-constipation#1
https://www.emedicinehealth.com/dehydration_in_adults/article_em.htm#what_is_the_medical_treatment_for_dehydration_in_adults
https://www.emedicinehealth.com/dehydration_in_adults/article_em.htm#what_is_the_medical_treatment_for_dehydration_in_adults
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2.4.14. Retenţia acută a urinei26  

Retenția urinară este incapacitatea organismului de a goli complet vezica. 

Retenția urinară poate fi atribuită celor două cauze - fie obstrucție, fie neobstrucție. 

Dacă există o obstrucție (de exemplu, pietre la vezica urinară sau pietre la 

rinichi), apare un blocaj și urina nu poate circula fără obstacole pe calea urinară. 

Cauzele non-obstructive includ un mușchi al vezicii urinare slăbit și probleme 

nervoase care interferează cu semnalele dintre creier și vezică. Dacă nervii nu 

funcționează corect, creierul dvs. nu poate primi mesajul că vezica este plină. 

Simptomele sunt: incapacitatea de a urina; durere, nevoie urgentă de a urina; 

dureri severe sau disconfort la nivelul abdomenului inferior; balonarea abdomenului 

inferior; Medicul / specialistul dvs. vă poate trata retenția urinară prin drenarea vezicii 

urinare; dilatarea uretrei; stenturi uretrale; medicamente pentru prostată; interventie 

chirurgicală. 

 

2.4.15. Febră ridicată 27 

Febra este o creștere temporară a temperaturii corpului, adesea datorată unei 

boli. Să ai febră este un semn că ceva ieșit din comun se întâmplă în corpul tău. Aveți 

febră când temperatura dvs. crește peste nivelul normal. Febra sau temperatura 

ridicată a corpului pot fi cauzate de: 

• Un virus 

• O infecție bacteriană 

• Extenuare cauzată de caldură 

• Anumite afecțiuni inflamatorii, cum ar fi artrita reumatoidă 

 

În cazul febrei ridicate sau a unei febre scăzute care provoacă disconfort, 

medicul dumneavoastră vă poate recomanda un medicament fără prescripție 

medicală, cum ar fi acetaminofen sau ibuprofen. 

 

2.4.16. Extenuarea cauzată de căldură28   

Extenuarea cauzată de căldură este o afecțiune ale cărei simptome pot include 

transpirația abundentă și pulsul rapid, rezultat al supraîncălzirii corpului. Este unul 

dintre cele trei sindroame legate de căldură, crampele de căldură fiind cele mai ușoare, 

iar insolația fiind cea mai severă. 

Cauzele extenuării de la căldură includ expunerea la temperaturi ridicate, în 

special atunci când sunt combinate cu umiditate ridicată și activitate fizică intensă. 

Fără un tratament prompt, extenuarea cauzată de căldură poate duce la insolație, o 

afecțiune care poate pune viața în pericol. Din fericire, extenuarea cauzată de căldură 

poate fi prevenită. 

Semnele și simptomele sunt: 

• Transpirație abundentă 

                                                           
26 Sursa: https://www.depend.com.au/urinary-incontinence/causes/urinary-retention/ 
27 Sursa: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/fever/symptoms-causes/syc-20352759 
28 Sursa: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heat-exhaustion/symptoms-causes/syc-

20373250 

https://www.depend.com.au/urinary-incontinence/causes/urinary-retention/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/fever/symptoms-causes/syc-20352759
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heat-exhaustion/symptoms-causes/syc-20373250
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heat-exhaustion/symptoms-causes/syc-20373250
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• Lipotimie 

• Amețeli 

• Oboseala 

• Puls slab, rapid 

• Tensiune arterială scăzută la repaus 
În cele mai multe cazuri, poți trata singur extenuarea cauzată de căldură făcând 

următoarele: 

• Odihnește-te într-un loc răcoros. Să intri într-o clădire cu aer condiționat 

este cel mai bine, dar cel puțin poți să găsești un loc umbrit sau să stai în 

fața unui ventilator. Odihnește-te pe spate cu picioarele ridicate mai sus 

decât nivelul inimii. 

• Bea lichide reci. Limitează-te la apă sau băuturi sportive. Nu bea băuturi 

alcoolice, care pot contribui la deshidratare. 

• Încearcă măsuri de răcire. Dacă este posibil, fă un duș rece, intră într-o cadă 

răcoroasă sau pune prosoape înmuiate în apă rece pe piele. Dacă ești în aer 

liber și nu esți aproape de un adăpost, îmbăierea într-un iaz sau un curs de 

apă rece te poate ajuta să reduci temperatura. 

• Desfă hainele. Îndepărtează orice îmbrăcăminte inutilă și asigură-te că 

hainele sunt ușoare și că nu strâng. 

 

2.4.17. Sângerarea nazală, epistaxis29 

 

Există multe cauze ale epistaxisului. Cea mai frecventă cauză este aerul uscat. 

Alte cauze obișnuite ale sângerărilor nazale includ: obiect străin blocat în nas, iritanți 

chimici, reacție alergică, rănirea nasului, strănut repetat, curățirea nasului cu degetele, 

aerul rece. Tratamentul pentru sângerări nazale va varia în funcție de tipul și cauza 

epistaxisului. Dacă aveți un epistaxis anterior, sângerați din partea din față a nasului, 

de obicei dintr-o nară. Puteți încerca să tratați un epistaxis nazal anterior acasă. În timp 

ce stați ridicat, apăsați pe partea moale a nasului. Dacă aveți o hemoragie posterioară, 

veți sângera din spatele nasului. De asemenea, sângele tinde să curgă din spatele 

nasului în jos pe gât. Sângerările nazale posterioare sunt mai puțin frecvente și adesea 

mai grave decât sângerările nazale anterioare. 

 

2.4.18. Leziuni ale ţesuturilor moi30 

 

O leziune a țesuturilor moi este afectarea mușchilor, ligamentelor și 

tendoanelor din întregul corp. Leziunile obișnuite ale țesuturilor moi apar, de obicei, 

dintr-o entorsă, o întindere, o lovitură care duce la o contuzie sau o utilizare excesivă 

a unei anumite părți a corpului. Leziunile țesuturilor moi pot duce la durere, umflare, 

vânătăi și pierderea funcției. Când țesutul moale este deteriorat, există de obicei 

durere imediată, împreună cu umflarea imediată sau întârziată (umflarea excesivă 

poate încetini procesul de vindecare - vezi tratamentul de mai jos). Rigiditatea este, de 

                                                           
29 Sursa: https://www.healthline.com/health/nosebleed#treatment 
30 Sursa: https://thephysiotherapyclinics.com/soft-tissue-injuries/ 

https://www.healthline.com/health/nosebleed#treatment
https://thephysiotherapyclinics.com/soft-tissue-injuries/
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asemenea, foarte frecventă ca urmare a traumei și a umflării. Vânătaia se poate 

dezvolta și după 24-48 de ore. Există în principal trei etape de tratament și recuperare 

pentru leziunile țesuturilor moi, cum ar fi entorsele gleznei. 

• Etapa 1:  în primele 24-72 de ore, este important să protejați zona rănită, să 

obțineți un diagnostic precis și să urmați regimul PRICE (vezi mai jos). Dacă 

este posibil, trebuie încurajată mișcarea ușoară fără durere. 

• Etapa a doua: reduceți umflarea și rigiditatea și începeți să redobândiți mișcarea 

normală. 

• Etapa a treia: redobândirea funcției normale și revenirea la activități normale. 

 

2.4.19. Răni31  

O rană a pielii care nu se vindecă, se vindecă lent sau se vindecă, dar care 

tinde să reapară este cunoscută sub numele de rană cronică. Unele dintre numeroasele 

cauze ale rănilor cronice (în curs de derulare) ale pielii pot include traume, arsuri, 

cancer de piele, infecție sau afecțiuni medicale subiacente, precum diabetul. Rănile 

cărora le ia mult timp pentru a se vindeca au nevoie de îngrijire specială. Unele dintre 

numeroasele cauze ale unei plăgi cronice a pielii pot include: 

• Fiind imobil (leziuni de presiune sau răni de stat la pat), unde presiunea 

localizată persistentă restricționează fluxul de sânge 

• Leziuni semnificative de traumă la nivelul pielii 

• Chirurgie - inciziile (tăieturile efectuate în timpul operațiilor) pot fi infectate 

și se vindecă lent 

• Arsuri profunde 

 

2.4.20. Fracturi32 

Un os fracturat sau o fractură de os se produce atunci când o forță exercitată 

asupra unui os este mai puternică decât poate suporta osul. Aceasta tulbură structura 

și rezistența osului și duce la durere, pierderea funcției și uneori sângerare și vătămare 

în jurul fracturii. Cauzele fracturilor osoase pot include: 

• Incidente traumatice, cum ar fi accidentări sportive, accidente de mașină și 

căderi 

• Afecțiuni precum osteoporoza și unele tipuri de cancer care cauzează 

fracturarea oaselor cu ușurință, ceea ce înseamnă că până și traumele și 

căderile minore pot deveni grave. 

Simptomele unei fracturi depind de specificul osului și de gravitatea leziunii, 

dar pot include: 

• Durere 

• Umflătură 

• Vânătăi 

• Diformitate 

• Incapacitatea de a folosi membrul. 

 

                                                           
31 Sursa: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/wounds-how-to-care-for-them 
32 Sursa: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/bone-fractures 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/wounds-how-to-care-for-them
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/bone-fractures


78 
 

 

 

 

Dacă suspectați o fractură osoasă, ar trebui: 

• Mențineți persoana nemișcată - nu o mișcați decât dacă există un pericol 

imediat, mai ales dacă suspectați o fractură a craniului, a coloanei vertebrale, a 

coastelor, a pelvisului sau a părții superioare a piciorului 

• Ocupați-vă mai înainte de orice de rana care sângerează. Opriți sângerarea 

apăsând ferm pe acel loc cu un pansament curat. Dacă un os iese proeminent 

în afară, aplicați presiune în jurul marginilor plăgii 

• Dacă sângerarea este controlată, țineți rana acoperită cu un pansament curat 

• Nu încercați niciodată să îndreptați oasele rupte 

 

2.4.21. Luxaţia33 

O luxație este o vătămare a unei articulații - un loc în care se reunesc două sau 

mai multe oase - în care capetele oaselor sunt forțate din pozițiile lor normale. Această 

accidentare dureroasă deformează temporar articulația și o imobilizează. 

Luxația este cea mai frecventă la umeri și degete. Alte zone includ coatele, 

genunchii și șoldurile. Dacă suspectați o luxație, solicitați asistență medicală promptă 

pentru a vă repune oasele în pozițiile lor adecvate. 

Atunci când sunt tratate corect, majoritatea luxațiilor revin la funcția normală 

după câteva săptămâni de repaus și reabilitare. O articulație dislocată poate fi: 

• Vizibil deformată sau ieșită în afară 

• Umflată sau decolorată 

• Intens dureroasă 

• Imobilă 

Tratamentul luxației depinde de locul și de gravitatea vătămării. Poate 

implica: 

• Reducerea. Medicul dumneavoastră ar putea încerca manevre blânde pentru a 

vă ajuta oasele să revină în poziție. În funcție de nivelul de durere și umflare, 

este posibil să aveți nevoie de un anestezic local sau chiar un anestezic general 

înainte de manipularea oaselor. 

• Imobilizarea. După ce oasele dvs. sunt din nou în poziție, medicul ar putea să 

vă imobilizeze articulația cu o atelă sau o bandă timp de câteva săptămâni. Cât 

timp purtați atelă sau bandă depinde de articulația implicată și de gradul de 

deteriorare al nervilor, vaselor de sânge și țesuturilor de susținere. 

• Intervenție chirurgicală. Este posibil să aveți nevoie de intervenție chirurgicală 

dacă medicul dumneavoastră nu vă poate muta oasele dislocate în pozițiile 

corecte sau dacă vasele de sânge, nervii sau ligamentele din apropiere au fost 

deteriorate. Intervenția chirurgicală poate fi necesară și dacă ați avut luxații 

recurente, în special ale umărului. 

                                                           
33 Sursa: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dislocation/diagnosis-treatment/drc-

20354119 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dislocation/diagnosis-treatment/drc-20354119
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dislocation/diagnosis-treatment/drc-20354119
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• Reabilitarea. După ce atela sau banda este îndepărtată, veți începe un program 

de reabilitare treptată, conceput pentru a restabili gama de mișcări și rezistența 

articulației. 

2.5. Metode comune de calmare a durerii 34 

Uneori durerea are un scop - ne poate avertiza că ne-am scrântit o gleznă, de 

exemplu. Dar, pentru mulți oameni, durerea poate să dureze săptămâni sau chiar luni, 

provocând suferință inutilă și afectând calitatea vieții. 

Dacă durerea va deranjaza, ar trebui să știți că aveți mai multe opțiuni de 

tratament astăzi ca niciodată. Aici, am enumerat opt tehnici pentru controlul și 

reducerea durerii care nu necesită o procedură invazivă - sau chiar luarea unei pastile. 

1. Frig și căldură. Aceste două metode încercate și care au dat rezultate 

adevărate sunt încă piatra de temelie a calmării durerii pentru anumite tipuri de răni. 

Dacă compresele calde sau reci făcute în casă nu produc rezultate, încercați să cereți 

unui kinetoterapeut sau chiropractician versiunile lor pentru aceste tratamente, care 

pot pătrunde mai adânc în mușchi și țesut. 

2. Exerciții fizice. Activitatea fizică joacă un rol crucial în întreruperea 

„ciclului vicios” al durerii și al mobilității reduse întâlnite în unele afecțiuni cronice, 

cum ar fi artrita și fibromialgia. Încercați activități aerobice blânde, cum ar fi mersul 

pe jos, înotul sau mersul cu bicicleta. 

3. Kinetoterapie și terapie ocupațională. Aceste două specialități pot fi printre 

aliații voștri cei mai stricți în lupta împotriva durerii. Kinetoterapeuții vă ghidează 

printr-o serie de exerciții menite să vă păstreze sau să vă îmbunătățească starea fizică 

și mobilitatea. Terapeuții ocupaționali vă ajută să învățați să efectuați o serie de 

activități zilnice într-un mod care să nu vă agraveze durerea. 

4. Tehnici minte-corp. Aceste tehnici, care includ meditație, introspecție și 

exerciții de respirație (printre multe altele), vă ajută să restabiliți un sentiment de 

control asupra corpului dvs. și să opriți ciclul „luptă sau fugi”, care poate agrava 

tensiunea musculară cronică și durerea. 

5. Biofeedback. Această tehnică implică învățarea exercițiilor de relaxare și 

respirație cu ajutorul unei mașini biofeedback, care transformă datele privind funcțiile 

fiziologice (cum ar fi frecvența cardiacă și tensiunea arterială) în indicii vizuale 

precum un grafic, o lumină intermitentă sau chiar o animație. Vizionarea și 

modificarea vizualizărilor vă oferă un grad de control asupra răspunsului corpului 

dumneavoastră la durere. 

6. Terapie prin muzică. Studiile au arătat că muzica poate ajuta la ameliorarea 

durerii în timpul și după operație și naștere. Muzica clasică s-a dovedit a funcționa cu 

atât mai bine, dar nu este rău să încercați genul preferat - ascultarea oricărui tip de 

muzică vă poate distrage de la durere sau disconfort. 

7. Masaj terapeutic. Nu este doar un răsfăț, masajul poate ușura durerea prin 

eliminarea tensiunii din mușchi și articulații, ameliorează stresul și anxietatea și, 

eventual, ajută la a vă distrage de la durere prin introducerea unei senzații 

„concurente” care înlocuiește semnalele durerii. 

                                                           
34 Sursa: https://www.health.harvard.edu/pain/8-non-invasive-pain-relief-techniques-that-really-work 

https://www.health.harvard.edu/pain/8-non-invasive-pain-relief-techniques-that-really-work
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2.6. Prevenţia 

Multe accidentări și răniri pot fi prevenite dacă mediul este pregătit în 

conformitate cu anumite reguli de siguranță. 

 

A) Caderi35  - căderile sunt unul dintre cele mai frecvente motive de 

accidentare la vârstnici. 

1. Continuați să faceți mișcare 

Activitatea fizică poate face multe spre prevenirea căderilor. Luați în 

considerare activități precum mersul pe jos, antrenamentele în apă. Astfel de activități 

reduc riscul căderilor prin îmbunătățirea rezistenței, echilibrului, coordonării și 

flexibilității. 

2. Purtați pantofi adecvați 

Luați în considerare schimbarea încălțămintei ca parte a planului dvs. de 

prevenire a căderilor. Tocurile înalte, papuci largi și încălțămintea cu talpă netedă vă 

pot face să alunecați, să vă împiedicați și să cădeți. La fel și mersul în șosete. În schimb, 

purtați încălțăminte potrivită, rezistentă, cu talpă antiderapantă. Pantofii potriviți pot 

reduce, de asemenea, durerile articulare. 

3. Îndepărtați pericolele din casă 

Aruncă o privire în jurul casei tale. Camera de zi, bucătăria, dormitorul, baia, 

holurile și scările pot fi pline de pericole. Pentru a-ți face casa mai sigură: 

Îndepărtează cutiile, ziarele, cablurile electrice și cablurile telefonice din 

pasarele. 

Repară imediat pardoselile libere și pragurile din lemn. 

Depozitează îmbrăcămintea, vasele, produsele alimentare și alte necesități la 

îndemână. 

Curăță imediat lichidele, grăsimea sau alimentele vărsate. 

Folosește covorașe antiderapante în cadă sau duș. Folosește un scaun de baie, 

care să îți permită să stai așezat în timp ce faci duș. 

4. Luminează-ți spațiul de locuit 

Ține-ți locuința luminată puternic pentru a evita împiedicatul de obiecte greu 

de observat. De asemenea: 

 

Puneți lumini de noapte în dormitorul dvs., baie și holuri. 

• Puneți o veioză la îndemână lângă pat dacă aveți nevoie la miezul nopții. 

• Eliberați căi clare către întrerupătoarele de lumină care nu sunt în apropierea 

intrărilor în cameră. Luați în considerare trecerea de la comutatoarele 

tradiționale la comutatoare luminoase în întuneric sau iluminate. 

• Aprindeți luminile înainte de a urca sau coborî scările. 

• Păstrați lanterne în locuri ușor de găsit în cazul întreruperilor de curent. 

 

5. Folosiți dispozitive de asistare 

                                                           
35 Sursa: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/healthy-aging/in-depth/fall-prevention/art-20047358 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/healthy-aging/in-depth/fall-prevention/art-20047358
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Medicul dumneavoastră vă poate recomanda utilizarea unui baston sau 

cadru pentru a vă menține echilibrul. Alte dispozitive de asistare vă pot ajuta. De 

exemplu: 

 

• Balustrade pentru ambele părți ale scărilor 

• Covorașe antiderapante pentru trepte din lemn neacoperite 

• Un scaun de toaletă ridicat sau unul cu cotiere 

• Bare de sprijin pentru duș sau cadă 

• Un scaun robust din plastic pentru duș sau cadă - plus un capăt de duș mobil 

de mână pentru baie, în timp ce stai jos. 

 

B) Sufocarea36 

Aceste sfaturi vor ajuta, de asemenea, la reducerea incidențelor de sufocare: 

• Nu bea lichide în timp ce mănânci. Oamenii fac acest lucru pentru ca mâncarea 

să coboare și poate duce la sufocare. 

• Nu vorbi în timp ce mănânci. Epiglota - clapa de la baza limbii tale, care 

împiedică alimentele să intre pe trahee - nu știe dacă să se deschidă sau să se 

închidă pentru că nu știe dacă vine mâncare sau aer. 

• Nu mânca din poziția culcat. 

• Nu bea alcool în timp ce mănânci. 

• Învață să mănânci mai încet. 

• Pune mai puțin pe farfurie, astfel încât să nu poți mânca prea mult prea repede. 

În schimb, mănâncă o a doua porție. 

• Taie mâncarea în bucăți mici (mâncare tăiată în felii subțiri). 

• Curăță coaja merelor înainte de a le servi sau, mai bine, consumă sos de mere. 
 

 

Întrebări de autoevaluare: 

1. Ce ar trebui să fie într-o trusă de prim ajutor? 

2. Ce este reanimarea cardio-pulmonară? Care sunt manevrele? 

3. Ce este un defibrilator automat extern? 

4. Cum și când trebuie să folosiți defibrilatorul extern? 

5. Când trebuie să puneți o persoană într-o poziție de siguranță? 

6. Cum poți recunoaște un accident vascular cerebral? 

7. Care sunt metodele comune de calmare a durerii? 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI RESURSE ONLINE 

                                                           
36 Sursa: https://www.parentgiving.com/elder-care/avoiding-everyday-choking-hazards/ 

https://www.parentgiving.com/elder-care/avoiding-everyday-choking-hazards/
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                              Modulul nr. 3  Confortul persoanei vârstnice 

 

Confortul persoanei vârstnice reflectă valori, atitudini și orientări care determină 

identitatea socială a acesteia. Confortul privit de pe scara vârstei a treia se schimbă, 

raportarea o facem la anii tinereții, avem schimbări voite de confort ce țin de 

cauzaperceperii de riscuri, temeri sau vulnerabilițăti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bătrâneţea include (în functie de moştenirea genetică şi de modul cum a fost păstrată 

această moştenire genetică) un declin senzorial, cognitiv şi fizic. 

Confortul persoanei vârstnice depinde de gradul de declin senzorial, cognitiv şi fizic. 

“Nimeni nu este prea bătrân ca să nu-şi mai dorească o zi în viaţă” de aceea tendinţa 

persoanei vârstnice este să genereze o adaptare a nevoilor actuale, adaptare ce ţine de 

modificarea confortului pentru a avea un sentiment de identitate, de control, chiar şi 

de eficienţă a propriei vieţi. O foarte mare parte din decese sunt cauzate de stiluri de 

viaţă nesănatoase, stiluri de viaţă ce nu sunt corespunzator adaptate problematicii 

vârstei a treia37.  

 

 

                                                           
37  Coordonator Denizia Gal, Ingrijirea varstnicului, Studii si modele de bune practici-Erika Eugenia 

Dragan Keller, Capitolul 1, Tipuri si forme de servicii pentru ingrijirea varstnicului, ed. Casa Cartii de 

Stiinta, Cluj-Napoca, 2012, pg 9 

Bătrânețe de succes 

Modul de viață  

Confortul  

Personalitatea 
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Rowe şi Khan38, cei ce au dat naştere conceptului “bătrâneţe de succes”, au observat 

în urma analizei şi a cercetărilor sociologice făcute că modul de viaţă si personalitatea 

sunt factori determinanţi în mărirea şansei unei bătrâneţi frumoase. 

Un subcapitol al modului de viaţă este “confortul persoanei vârstnice” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Confortul persoanei vârstnice depinde de mai mulți factori precum cei 

biologici, factorii psihologici, factorii sociologici (în care avem inclus și factorul 

financiar/economic) 

 

Factorii biologici ce țin de vârstă, activități fizice, programul acesteia, 

cunoaștem că “Îmbătrânirea biologică, spre deosebire de îmbătrânirea patologică, se realizează 

fără seisme prea evidente, dat fiind faptul că organismul antrenează rezervele compensatorii şi 

parcurge forme de echilibrare proprii, extrem de complexe. Aspectul cel mai caracteristic al 

îmbolnăvirilor în cazul persoanelor vârstnice este polipatologia. În timp ce la celelalte vârste 

există în general o singură boală, la vârstnic, ca urmare a scăderii rezistenţei puterii de apărare, 

uzurii organelor şi aparatelor organismului, se instalează ca o regulă mai multe boli care 

evoluează concomitent”39. 
  

Confortul persoanei vârstnice fiind direct proporțional cu gradul de sănătate 

al acesteia. 

Factorii psihologici ce țin de emotii ( griji sau bucurie) ce influențează 

consumul de hrană și de anxietate-hrăanirea poate fi asociată cu satisfacerea unei 

nevoi  de securitate, de dragoste, de bunăstare.  Știm că “îmbătrânirea psihologică, 

este rezultatul modificărilor induse de vârstă, în planul bio-structurilor, care 

                                                           
1. 38 Revised Rowe and Kahn Model of Successful Aging  

 
39  Erika Eugenia  Keller, Revista de cercetare si interventie sociala, Universitatea AI.I. Cuza, Iasi, Vol 

14/2006-Cap.10- Servicii Alternative la instituționalizare pentru persoanele de vârsta a treia, Iași, ed  

Lumen, 2006, pg 167  

Bătrânețea depinde de moștenirea genetică și de 
modul în care a fost păstrată aceasta 

 
Declin 

senzorial 

 
Declin 

cognitiv 

 
 

Declin fizic 



87 
 

constituie suportul material al vieţii psihice şi în acela al desfăşurării propriu-zise al 

funcţiilor psihice. Evoluţia activităţii psihice, este dominată de amprenta experienţei 

de viaţa parcursă, de nivelul proceselor complexe constituite şi de capacităţile de 

echilibrare şi compensatorii de care dispune persoana. La persoanele vârstnice se 

întâlnește frecvent aşa numita amnezie infantilă de origine afectivă. Frământările 

interioare se produc accentuat în situaţia când persoana îşi dă singură seama de 

ajunsurile sale pe linie amnezică. Tulburările memoriei se asociază frecvent cu cele ale 

gândirii şi limbajului.  In schimb, creativitatea şi chiar acumularea de noi cunoştinţe 

se pot menţine la cote ridicate. Persoanele vârtnice echilibrate devin contemplative, cu 

conduite de observator al celor din jur, din care străbat meditaţii cu privire la trecutul 

şi prezentul vieţii cotidiene. Pentru anumite forme ale inteligenţei, cum este 

inteligenţa verbală, la vârsta de 50-60 ani, se pot pune în evidenţă performanţe 

maxime care se menţin, în bună măsură şi după această perioadă. Sociologii au 

denumit această formă ca fiind inteligenţă cristalizată ce are la bază interacţiunea 

aptitudinilor rezultate prin socializare şi educaţie. După aceeaşi autori, inteligenţa 

fluidă dă unitate sistemului intelectual prin valorificarea aspectelor perceptual-

integrative ale cunoaşterii.”40 

Confortul persoanei vârstnice  e direct proporțional cu confortul psihic al  

persoanei vârstnice, acesta depinde de: stilul de viață al acestuia, respectiv de 

activitatea fizică, alimentația, realizarea de activități plăcute și implicarea în activități 

sociale, de odihna si calitatea somnului, de complexitatea problemelor medicale 

(afecțiuni 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. 

Nevoia de somn este mult mai evidentă decât celelalte  nevoi de bază. 

Indiferent de vârstă, corpul are nevoie de somn pentru a echilibra activitatea fizică, 

dar și pentru o minte odihnită. Persoanele vârstnice care au un somn de calitate  se 

bucură, în general, de o mai bună sănătate și de o eficientă mentală mai bună decât 

persoanele vârstnice care nu dorm sau care au un somn de slabă calitate. Calitatea 

somnului unei persoane vârstnice se raportează la ora de somn, durata perioadelor de 

somn. 

Somnul persoanei vârstnice variază și el în funcție de anotimpuri. Pentru un 

confort psihic bun este necesar un somn bun. În stiuația în care persoana vârstnică nu 

poate să adoarmă, cele mai bune două adjuvante  este valeriană și melotonina.  

Aceste plante, respectiv adjuvante sunt disponibile în forma sintetică abia 

recent, ca un supliment alimentar .41  

Confortul psihic al persoanei vârstnice depinde și de întreg tabloul activității 

psihice de dinainte de pensionare, respectiv  poartă amprenta experienței de viată 

parcurse. 

 Confortul psihic depinde de procesul complex de reechilibrare ce antrenează 

forțele compensatorii ale experienței și cele funcționale ale organismului. Precum 

celor menționate mai sus, un bun confort psihic determină și longevitatea.  

                                                           
40 Ibidem, pg 172 
41  Andrew Weil, Sa imbatranim frumos” editura Curtea Veche, Bucuresti, 2010, Pg 232 
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Foto-arhiva proiect STRACOV (relaţii sociale, sentimentul utilităţii, afecţiunea este cheia „reparaţiilor 

sufleteşti”) 

Factorii sociologici ce țin de climă/ambianța locuintei, statut socio-economic, 

religie, cultură, etc.  Relațiile sociale sunt implicate în multe aspecte ale confortului 

psihic ale persoanei vârstnice, pentru o îmbătrânire frumoasă, inclusiv la nivelul 

funcționării fizice, acest aspect fiind relevat de numeroase studii, în care s-a constatat 

faptul ca persoanele care sunt deficitare la capitolul relații și contacte  sociale au un 

risc mai mare  de deterioare a sănătatii fizice ( Holtzman, Rebok, Saczynski, Kouzis, 

Doyle&Eaton, 2004), de negljare a comportamentelor profilactice ( Carstensen, 

Edelstein& Dornbrand, 1996) dar și un risc mai mare de deces ( Eng, Rimm, 

Fitzmaurice&Kawaki, 2002)42. 

 

 foto arhiva proiect STRACOV 

“Perioada bătrâneţii, se caracterizează printr-o acumulare de oboseală şi 

uzură internă ce modifică funcţionalitatea scăzându-i productivitatea. Vârsta 

pensionării este între anumite limite în funcţie de legislaţia fiecărei ţări. Avem trei faze 

prin care trece succesiv persoana pensionată: perioada de stress (perioada imediat 

post-pensionare), perioada de nelinişte şi de căutare a unui rol social şi psihologic, 

perioada de stabilizare între 6-12 luni, individul acceptă rolul de pensionar. 

Pregătirea pentru pensionare este dificilă. Vârstnicul  trebuie să se opună 

sentimentului de inutilitate, sensul unei alte utilităţi sociale, valorificarea experienţei 

                                                           
42 Gabriela-Maria Man, Psihologia varstei a treia si a patra , Editura Trei, 2017, pg 163. 
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acumulate, a înţelepciunii sedimentate în folosul celorlalte generaţii, astfel spus să-i 

convingă că experienţa se repetă şi că ceea ce au trăit vor trăi şi ei la rândul lor.”43  

Confortul vârstnicului este direct proportional  cu factorul social , respectiv cu activitatea 

productivă, implicarea în activități lucrative  sau  ajutorarea altora, angajamentul în relațiile 

sociale. 

 

Foto arhiva proiect STRACOV -Persoane vârstnice activ implicate în lucrul manual  

În anumite situații, respectiv în  cazul persoanelor  vârstnice dependente parțial 

sau total dependente, minimul condiţiilor de confort ale  acestora într-o încăpere sunt 

legate de existența unui pat, a unei noptiere, a unui scaun și a unei mese. 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 grija  ca  persoana vârstnică 

dependentă  să fie acoperită corespunzator, să nu fie curent, camera trebuie să fie cât 

mai luminoasă, având grija ca lumina să nu cadă direct în ochii persoanei vârstnice 

dependente. Să fie o posibilitate de a face semiîntuneric sau întuneric;  trebuie să se 

mențină o temperatură constantă  (preferabil de 20 °C , cu toate că marea majoritatea 

a persoanelor vârstnice preferă căldura în jur de 22 grade Celsius) în camera, să se 

respecte condițiile de igienă. 

 În afara respectării regulilor generale valabile în locuințe  fiind vorba de 

camera unui vârstnic dependent,  se va tine cont de urmatoarele: 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 curăteniei, mobilierul existent în cameră trebuie să satisfacă pe cât posibil 

anumite exigențe.  

Persoanele vârstnice dependente (aflate în îngrijire la domiciliu sau la un 

centru), trebuie să se simtă că sunt protejate contra tuturor agresiunilor interne sau 

externe, pentru menţinerea integrităţii sale fizice şi psihice, aceasta fiind una din 

condițiile  de bază ale confortului. 

                                                           
43 Erika Eugenia  Keller, Revista de cercetare si interventie sociala, Universitatea AI.I. Cuza, Iasi, Vol 14/2006-

Cap.10- Servicii Alternative la instituționalizare pentru persoanele de vârsta a treia, Iași, ed  Lumen, 2006, pg 174  
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Confort înseamnă şi o formă de securitate sociologică, respectiv securitatea 

persoanei asistate, securitate ce constă în existenţa şi întreţinerea unui mediu sănătos. 

Acesta este reprezentat de: salubritatea mediului – locuinţa să fie uscată, fără igrasie, 

cu posibilitatea de a fi aerisită, iluminată cât mai natural cu putinţă; calitatea şi 

umiditatea aerului 30% - 60%; temperatura ambiantă intre 18,3 – 25 grade C; fără 

poluare fonică, chimică, microbiană; mediu de siguranţă.  Persoanele în vârstă, au 

nevoie de îngrijiri nu numai pentru asigurarea unui confort psihic, fizic sau sociologic, 

ci şi in scopul diminuării unor simptome sau a vindecării unor boli de care suferă.44 

Pentru a realiza acest lucru, trebuie asigurate condiţii necesare creşterii forţei 

de apărare şi regenerare a organismului precum şi scoaterea lor de sub eventualele 

influenţe nocive ale mediului  inconjurător. 

Personalul de îngrijire, fie că este de la domiciliu, fie că  este personalul de 

îngrijire de la un centru rezidențial, are obligaţia de a respecta şi a asigura odihna 

fizică şi psihică a  vârstnicilor  asistaţi, iar în vederea ameliorării stării lor de sănătate 

sau a vindecării anumitor afecţiuni, este necesar ca activtatea de îngrijire să se 

desfăşoare pe baza unor norme fixe. 

Sănătatea persoanei care efectuează îngrijiri  va fi menţinută în parametrii 

normali prin efectuarea controalelor periodice, iar orice modificare în starea de 

sănatate va fi anunţată cu promptitudine familiei/echipei medicale pentru 

întreruperea activităţii şi găsirea unui înlocuitor. Din punct de vedere al confortului  

fizic45 ținem cont și  de mobilier.  
 

Patul:   

• poziția lui în cameră trebuie să permită accesul cel putin din două parți;  

• să fie așezat în fața intrării în cameră pentru ca  vârstnicul să poată vedea pe cei 

care intră fără  să fie nevoit a se întoarce;  

• înăltimea patului trebuie să fie de 60-70 cm, care sa permită îngrijirea și 

mânuirea persoanei vârstnice dependente  fără a provoca dureri la coloana 

vertebrală a persoanei care îngrijește. Înălțimea necesară a patului poate fi 

obținută prin adăugarea unor saltele. Daca infirmiera/îngrijitorul la domiciliu  

remarcă faptul că amplasarea mobilierului nu corespunde și schimbările sunt 

posibile, atunci, înainte de efectuarea acestora se va explica în detaliu persoanei 

vârstnice dependente   și/sau familiei de ce schimbările sunt necesare.46 
 

Pentru a realiza acest lucru, trebuie asigurate condiţii necesare creşterii forţei 

de apărare şi regenerare a organismului precum şi scoaterea lor de sub eventualele 

influenţe nocive ale mediului  inconjurător.  Din punct de vedere al confortului  fizic 

ţinem cont şi  de mobilier.  
 

                                                           
44  Manual  curs de Ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice , Crucea Rosie, Filiala Judetului Covasna, editia 
2007, pg 15 
45 Ibidem pg 17 
46 Ursula Schiopu, Emil Verza, Psihologia Varstelor, editura Didactica si Pedagocica, Bucuresti, 1997, pg 360 
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Foto arhiva proiect STRACOV -confortul camerei persoanei vârstnice – Căminul pentru persoane 

Vârstnice Rm. Valcea – România 
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Condițiile specifice pentru confortul fizic ale persoanelor vârstnice 

dependente se raportează și la condițiile camerei în care locuiește persoana vârstnică 

dependentă.  Astfel,  există o bună relație între salubritatea mediului în care trăiește 

persoana vârstnică, igiena camerei și îndeplinirea nevoilor persoanei vârstnice.  Un 

bun confort fizic și psihic poate ajuta la îndeplinirea nevoilor precum: respirația, 

alimentarea, eliminarea, capacitatea de a se mișca și de 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 sunt componente ale 

confortului acesteia.47 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Radu Vrasti, Ajuta-te singur sa imbatranesti frumos, ed. ALL, 2017 , pg  60 

 

Patul persoanei 
vârstnice dependente 

Poziţia patului trebuie să permită accesul din două parţi 

Să fie aşezat în faţa intrării în cameră pentru ca bolnavul să 

poată vedea pe cei care intră fără a fi nevoit sa se întoarcă 

Înălţimea patului trebuie să fie de 60 – 70 cm., care să permită 

îngrijirea persoanei vârstnice fără a provoca dureri la coloana 

vertebrală a persoanei care îl îngrijeşte. Înăltimea necesară a 

patului se poate obţine prin adăugarea unor saltele. 
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Se știe că vârstnicul are forța fizică diminuată, mobilitatea redusă, poate  

rămâne însă activ în exerciții moderate. Conform nevoilor fundamentale în cadrul 

conceptual al Virginiei Henderson48, nevoia de mișcare și  a avea o bună postură sunt 

necesitați ale  ființelor vii de a fi în mișcare, de a-și mobiliza părțile corpului prin 

mișcări coordonate și de a păstra diferite părți ale corpului într-o postură care să 

permită confortul și funcțiile organismului.  

Mișcarea influențează buna circulație a sângelui, influențează o buna 

mobilitate. Factorii ereditari ce țin de genă, mediul, contextul social sunt determinați 

în realizarea nevoii de mișcare ce reprezintă un indicator în confortul persoanei 

vârstnice. Confortul vârstnicului depinde și de formele de manifestări ale 

independenței acestuia și  este legată de postura adecvată a acestuia, puls,  tensiunea 

arterială49. 

Confortul este direct proporţional cu siguranţa, deci depinde și de 

prevenirea infecţiilor . Acestea se realizează prin măsuri de curăţare şi dezinfecţie. 

Curăţarea este etapa preliminară obligatorie, periodica pentru indepărtarea  

murdăriei. Putem afirma deci “confortul vârstnicului este  direct proportional cu  

longevitatea “ 

Confortul persoanei vârstnice este dat și de familie și cercul lui de prieteni. A-

ți accepta vârsta și noul program, a conștientiza modificările vârstei a treia din toate 

                                                           
48  Virginia Avenel Henderson (1897 – 1996) cea mai importantă figură a nursingului secolului XX, impunându-se prin scrierile sale care 

stabileau concepțiile privind activitatea asistentei medicale în îngrijirile specifice acordate bolnavului și familiei., 
49 Lucretia Titirca: Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale- vol I, editura Viata Medicala 
Romanesca, Bucuresti, 2008, pg 111 
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punctele de vedere (social, medical, psihologic) este un semn de înțelepciune și un 

indicator al calității vietii persoanei varstnice. Vârsta înaintată nu înseamnă încetarea 

activității spirituale. Confortul vârstnicului depinde de atitudinea lui față de propria 

persoană și de schimbările specific vârstei.  
 

     

foto-Trecerea vieţii-Spania 

 

 

 

 

 

“Omul care îmbătrîneşte ar trebui să ştie că viaţa lui nu urcă şi nu se mai extinde, ci 

asemenea unui proces intern implacabil o sileşte să se răstrangă.Omul care 

îmbătrâneşte are o datorie şi o necesitate să se dedice unui studiu cât mai serios al 

sinelui său. După ce şi-a risipit razele pe o lume întreagă, soarele şi le retrage acum 

spre a lumina pe sine însuşi.” C.G. Jung 

 

Studii de caz: 

Studiul de caz numarul 1. 

Doamna E.M. 63 de ani, văduvă, fostă învățătoare, este o persoană vârstnică 

cu handicap fizic (Parkinson) ce locuiește cu familia și beneficiază de îngrijiri la 

domiciliu. A fost întrebată ce poate să ne spună despre confortul ei de viață. Aceasta 

a răspuns că nu știe ce înseamnă ‘’confort de viață” însă se simte ca de 80 de ani.  Zilnic 

încearcă să își mulțumească membrii familiei, să se împartă între aceștia, îngrijitoarea 

vine doar două ore pe zi și ea se simte epuizată.  E.M. are nevoie de un impuls spiritual 

și nu doar să fie ajutată mai multe ore pe zi iar membrii familiei să o menajeze. ( 

Centrul privat din Rm Vilcea) 
 

Studiul de caz numarul 2-  

Medicul centrului SALARICH –CALDERER ne-a relatat ultimul caz internat  
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Etapa numarul 1-Solicitarea:  

D-na D.E. locuieşte în Barcelona şi a solicitat ajutorul pentru sora sa, d-na D.A., 

(doamna D.A stă în aproprierea zonei SALARICH -CALDERER și are un mare 

atașament față de acest teritoriu), în vârstă de 75 de ani. Aceasta locuieşte singură în 

Catalonia-Barcelona, şi în urmă cu doua luni a suferit un accident vascular cerebral cu 

instalarea unei hemipareze pe partea stângă. În urma accidentului vascular cerebral, 

aceasta a ajuns în situaţia să fie imobilizată la pat, neavând capactitatea de a se îngriji 

singură, locuia într-o camera- garsonieră confort IV, nedecomandată, avand o 

suprafată de 6 mp, camera situată la etaj. Persoana care a făcut  solicitarea, doamna 

D.E0. are vârsta de 80 de ani, nu se poate ocupa de îngrijirea sorei sale, deoarece starea 

de sănătate nu-i permite să poată face acest lucru, astfel ca a apelat la serviciile 

centrului SALARICH -CALDERER (sora doamnei D.A. a adus echipei centrului întreg 

dosarul socio-psiho medical al acesteia).   

Centrul SALARICH -CALDERER are ca misiune asigurarea îngrijirii 

persoanelor în vârstă dependente (atât persoanelor vârstnice cu certificat de handicap 

cât și cele neîncadrate în grad de handicap dar dependente în realizarea activităților 

de bază sau instrumentale), persoane vârstnice ce se află în incapacitate funcțională, 

incapacitate de a se îngrijii singuri, serviciile centrului se acordă atât persoanelor 

vârstnice dependente în cadrul propriului domiciliu cât si persoanelor vârstnice 

dependente instituționalizate. Centrul SALARICH -CALDERER oferă servicii socio-

psiho-medicale, respectiv servicii specializate de găzduire, de îngrijire personală, 

asistență medicală, recuperare și reabilitare medicala, integrare si reintegrare socială. 

 

Source: ERASMUS+ STRACOV project archive (The passing of life - “Fundació 

Salarich Cardener” Baga, Spain) 

 

Etapa numarul 2: Întâlnire de lucru a echipei centrului SALARICH -CALDERER 

Situația doamnei D.A. a fost luată în discuţie în cadrul echipei de lucru. 

Întrebările care au apărut în cadrul discuţiilor echipei formate din mai multi specialisti 

(centrul beneficiază de o echipă multidisciplinara) referitoare la acest caz: 

1. Situația prezentată se încadrează în criteriile de eligibilitate ale centrului? 

2. Ce se poate face pentru a rezolva în timp util solicitarea făcută şi pentru a 

veni în ajutorul d-nei D.A.? Se pot acorda servicii de îngrijire la domiciliu, în cadrul 
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centrului, poate fi internată sau e nevoie să apelăm la serviciile altui centru? Care este 

situația socio-economică a acesteia? 
 

Etapa nr 3. Analiza dosarului 

În urma analizei dosarului ce cuprindea referate psiho-socio-medicale s-a 

constatat că doamna D.A nu prezintă condiții bune de locuit, neavând confortul 

necesar pentru a putea trăi decent, pentru a putea fi îngrijită corespunzator. Aceasta 

locuiește cu chirie, camera garsonieră confort IV, nedecomandată, având o suprafată 

de 6 mp, situată la etajul 4  dintr-un imobil cu patru etaje, fără lift. O garsonieră 

prezintă risc ambiental din cauza igienizării necorespunzătoare și datorită spatiului 

foarte mic, este un imobil lipsit de confort. Doamna D.A are un fiu în Madrid, acesta 

este singurul salariat din familie și tatăl a cinci copii. 

 

 

Etapa nr. 4  Rezultatul analizei dosarului 

În situația dată nu se pot acorda îngrijiri la domiciliu, întrucât cazul necesită 

detalierea și identificarea complexă a problemelor cu care se confruntă beneficiara şi 

încadrarea acesteia într-un grad de dependenţă, posibil și într-un grad de handicap 

(în funcție de gravitatea bolilor) și ținându-se cont de dorința dânsei de a fi pe 

tărâmurile copilăriei sale s-a dispus internarea acesteia în centru și deplasarea acesteia 

de la domiciliul dânsei cu mașina centrului. 

 

Etapa nr. 5 Deplasarea la centrul SALARICH -CALDERER 

În urma aducerii în centru cu mașina centrului s-a realizat evaluarea 

complexă de către  specialiștii centrului SALARICH –CALDERER și s-a constatat că 

aceasta se află în evidența medicului cu următoarele afecţiuni: parkinson stadiul 1, 

HTA Std2 cu risc vascular mare; Diabet zaharat tip II noninsulinonecesitant; Accident 

Vascular Cerebral sechelar; Hemipareză stânga, depresie și alte tulburări anxioase ; 
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Etapa 6  Serviciile oferite in cadrului centrului 

După ce au fost analizate toate datele care au fost culese în urma procesului de 

evaluare, echipa de lucru a putut stabili un plan răspundă nevoilor d-nei D.A. în 

momentul actual. 

Detaliat, serviciile care s-au stabilit a fi acordate au fost următoarele: 

a.  Servicii de bază: igiena corporală, ajutor pentru îmbrăcat-dezbrăcat, ajutor la 

hrănit,  mobilizare activă şi pasivă, ajutor pentru deplasare, ajutor la hrănit, 

comunicare; 

b.  Servicii instrumentale: schimbarea lenjeriei de pat, ajutor pentru a utiliza WC 

(ploscă) şi curăţarea acestora după folosire, aranjarea locuinţei, spălatul rufelor, 

călcat, supravegherea stării de sănătate. 

c.   Servicii medicale 

d.   Servicii medicale de recuperare 

e.  Consiliere privind adaptarea în centru și a unei bune relaționari cu membrii 

familiei. 

 

Motto-ul din camera beneficiarei:  

“Bătrâneţea nu este o boală. Bătrâneţea este o etapă a vieţii ce necesită un 

bun confort. Sănătatea este cel mai bun mijloc împotriva îmbătrânirii. 
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Modulul nr. 4 Comunicarea cu adulţii mai în vârstă (inclusiv cu cei 

care prezintă pierderi de auz sau pierderi de memorie) 
 

Comunicarea este unul dintre elementele cheie în menținerea funcțională a 

persoanelor în vârstă. În această secțiune vom discuta diverse aspecte ale activității de 

comunicare și îmbunătățire a funcțiilor cognitive ale persoanelor în vârstă. În acest 

capitol vom lucra asupra a trei aspecte: comunicarea de bază (aspecte principale), 

comunicarea cu adulții și provocarea reprezentată de Alzheimer și îmbunătățirea 

abilităților cognitive ale adulților în vârstă. 

 

 
Sursa: Informatii din CAP , orasul Barcelona. Wordpress-com 

 

1. Importanţa unei comunicări adecvate50 

 

Fiţi conștienţi de problemele de sănătate ale persoanei. Adulții în vârstă pot 

avea probleme de sănătate care constituie dificultăți suplimentare pentru vorbire și 

înțelegere. Asigurați-vă că luați în considerare sănătatea persoanei înaintede a vă 

angaja în actul de comunicare. De exemplu, acestea pot avea probleme de auz, 

probleme de vorbire și pierderi de memorie. Acești factori complică comunicarea. Și 

amintiți-vă, vârsta cronologică nu este întotdeauna un indicator real al sănătății unei 

persoane. 

Fiţi atenţi la mediul în care comunicaţi. Asigurați-vă că evaluați mediul în 

care comunicați, care ar putea influența problemele de auz și de vorbire. Există 

zgomot de fond deranjant?Sunt mulți oameni care vorbesc în aceeași cameră?Există 

vreo muzică intruzivă? Există distrageri care v-ar putea afecta comunicarea? Întrebați 

adultul mai în vârstă dacă mediul este confortabil pentru el. Dacă simțiți vreo 

perturbare, încercați să vă mutați într-o locație mai liniștită și mai puțin zgomotoasă. 

                                                           
50Sursa: https://www.wikihow.com/Communicate-With-Older-Adults 

https://www.wikihow.com/Communicate-With-Older-Adults
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Vorbiţi clar și articulat și aveţi contact vizual. Adulții mai în vârstă pot avea 

probleme cu auzul. Este important să articulați bine cuvintele și să vorbiți clar. 

Adresați-vă direct persoanei, privind-o în ochi și nu în lateral. Nu vă 

înghițițicuvintele: mișcați gura și pronunțați fiecare cuvânt cu atenție și precizie. Când 

limba dvs. „dansează” în interiorul gurii atunci când vorbiți, veți articula cuvintele 

mai clar și mai exact. 

Reglaţi-vă volumul vocii în mod corespunzător. Există o diferență între a 

vorbi clar și a vorbi tare. Învățați să vă adaptați vocea la nevoile individului. Evaluați 

mediul înconjurător și cum se raportează la abilitățile auditive ale persoanei. Nu 

strigați doar pentru că ascultătorul este mai în vârstă. Tratațipersoana cu respect, 

articulând cuvintele și vorbind la un volum confortabil, potrivit pentru amândoi. 

Folosiţi întrebări și propoziţii clare și precise. Nu ezitați să repetați sau să 

vă reformulați propozițiile și întrebările dacă considerați că nu se înțeleg. Întrebările 

și propozițiile complicate pot încurca adulții în vârstă care au memorie scurtă sau 

pierderi de auz. Construcțiile clare și precise sunt mai ușor de înțeles. 

 
 

Sursa: El Far 

 

Utilizaţi mijloace vizuale ajutătoare, dacă este posibil. Dacă un adult în 

vârstă are probleme de auz sau de memorie, este important să fiți creativ. Mijloacele 

vizualeajutătoaresunt de folos. Arătațipersoanei despre ce sau despre cine vorbiți. De 

exemplu, s-ar putea să fie mai bine să spuneți: "Aveți dureri de spatele (arătând înspre 

spatele dvs.)? Simți dureri de stomac (arătând înspre stomac)?" în loc să întrebați pur 

și simplu "Aveți dureri sau simțiți vreun disconfort?" 

 

Luaţi-l încet, aveţi răbdare și zâmbiţi. Un zâmbet sincer arată că sunteți 

înțelegător, empatic. De asemenea, creează un mediu prietenos în care să comunicați. 

Nu uitați să faceți pauze între propoziții și întrebări. Oferițipersoanei oportunitatea de 

a înțelege și digera informațiile și întrebările. Aceasta este o tehnică deosebit de 
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valoroasă dacă o persoană are pierderi de memorie. Când faceți o pauză, dați dovadă 

de respect și răbdare. 

 

 
Sursa: WikiHow 

 

Câteva recomandări 

• Împărtășiți povești despre familia și interesele dvs. și întrebați pacienții despre 

cei dragi. Ascultați muzică împreună, lucrați la un proiect de artă sau faceți o 

plimbare în jurul casei pentru a vă arăta compasiunea. 

• Vorbiți clar și respectuos. Nu folosiți jargon și vorbiți articulat. 

• Trebuie să aveți răbdare, precum și un respect bine definit pentru adultul cu 

care conversați. Vorbindcu respectcu adultul acest lucru vă va îmbunătăți 

relația. 

 

 

 

Sfaturi: 

• Amintiți-vă că atingerea, strânsul mâinii și căldura fizică comunică adesea mai 

mult decât cuvintele; 

• Amintiți-vă că și câteva cuvinte de dragoste și respect înseamnă, de asemenea, 

mult pentru ei, deoarece la o vârstă atât de înaintată nu le trebuie decât 

dragoste, grijă și respect; 

• Dacă adultul în vârstă aprobă, este posibil să doriți să apelați la ajutorul unui 

terapeut pentrutulburări de vorbire și/sau un audiolog. Este vorba despre 

profesioniști care sunt specializați în probleme de comunicare și pot fi în 

măsură să ajute. Ei se concentrează pe vorbirea clară și cât de bine aude 

persoana, nu înțelegerea a ceea ce aude adultul mai în vârstă; 
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• Țineți cont de contextul cultural și de tradiții. De exemplu, în anumite culturi, 

generațiile tinere sunt considerate a fi lipsite de respect dacă au contact vizual 

cu persoanele în vârstă. O persoană mai tânără în acest context se poate 

descurca bine dacă stă alături de persoana în vârstă și privesc împreună spre 

aceeași direcție. Mai presus de toate –lăsați-vă ghidat de persoana în vârstă. 

 

 
Sursa: Gent Gran 

Avertizări 

• Nu vă purtați niciodată ca și când persoana în vârstă cu care sunteți este 

bătrână, uitată (chiar dacă este!) Sau „învechită”. Persoanele în vârstă au și ele 

sentimente și sunt ființe umane la fel ca toți ceilalți. Tratează-le cu respect și 

bunătate. 

• Nu toți adulții în vârstă au toate aceste probleme!Există mulți vârstnici care au 

practico stare de sănătate mentală și fizică perfectă. Folosiți acești pași numai 

dacă simțiți că adultul în vârstă are probleme în comunicare, altfel îl puteți jigni. 

2. Comunicarea cu persoanele în vârstă care au nevoi diverse51 

Persoanele în vârstă cu nevoi specifice de comunicare prezintă un risc crescut 

de a suferi un declin funcțional în spital. Identificarea oricăror bariere funcționale sau 

psihosociale în comunicarea în cadrul spitalului și răspunsul la acestea va permite 

persoanei în vârstă să participe la procesul său de îngrijire, atât la spital, cât și la 

externare. 

 

Pierderea vederii și a auzului 

Este frecvent ca pacienții mai în vârstă să aibă deficiențe de vedere și de auz. 

Acestea pot fi provocatoare în timpul unei perioade de internare și pot limita 

încrederea unei persoane de a participa la îngrijirea proprie și capacitatea ei de a urma 

instrucțiunile și pot duce la retragerea socială. Pentru a reduce riscul apariției acestor 

probleme: 

                                                           
51Sursa: https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/older-people/comm-
topics/communication/communication-needs 

https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/older-people/comm-topics/communication/communication-needs
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/older-people/comm-topics/communication/communication-needs
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• Încurajați persoana în vârstă să poarte ochelarii prescriși în spital. 

• Încurajați persoana în vârstă să poarte aparatele auditive prescrise în spital. 

Verificați dacă aparatele auditive sunt pornite și bateriile funcționează dacă 

persoana în vârstă încă are probleme cu auzul. 

• Asigurați-vă că ochelarii și dispozitivele auditive ale pacienților dvs. sunt la 

îndemâna lor dacă aleg să le scoată. 

• Luați în considerare să încurajați persoana în vârstă să își verifice vederea sau 

auzul dacă este dificilă comunicarea. 

 

Deficienţe de vorbire 

Deficiențele de vorbire variază de la ușoare (unde există doar o problemă 

ocazională) până la severe (când o persoană poate să fi pierdut toată capacitatea de a 

folosi și / sau de a înțelege vorbirea). 

• Dacă o persoană mai în vârstă nu este în măsură să folosească vorbirea ca o 

formă eficientă de comunicare, lucrați cu ea și familia și îngrijitorii săi să 

folosească o metodă alternativă de comunicare. 

• Trimiteți către patologia vorbirii, după caz. 

• Folosiți mijloace ajutătoare de comunicare și mijloace scrise adecvate. 

• Asigurați-vă că persoanei în vârstă i se acordă suficient timp pentru a 

comunica. 

 

Tulburări cognitive 

Persoanele în vârstă cu deficiențe cognitive își pot comunica dorințele și 

nevoile. 

• Fiți pozitiv în demersul dvs.de comunicare. 

• Salutați persoana în vârstă de care aveți grijă pe nume, adresați-vă acesteia și 

vorbiți cu ea; nu o ignorați și nu vorbiți peste ea. 

• Includeți persoana în vârstă în îngrijirea sa în măsura în care este capabilă și 

dorește să fie implicată. 

• Acordați timp persoanei în vârstă să își exprime nevoile. Comportamentele 

îngrijorătoare sunt adesea expresii ale nevoilor nesatisfăcute. 

• Vorbiți cu familia și îngrijitorii; adesea au informații valoroase despre îngrijirea 

unei persoane mai în vârstă cu o deficiență cognitivă. 

• Dacă persoana mai în vârstă nu mai are capacitatea de a consimți la tratamentul 

medical, identificați și înregistrați numele și datele de contact ale persoanei 

responsabile, decidentul substitut în condițiile legii. Luarea deciziilor comune 

privind îngrijirea va necesita o comunicare eficientă cu persoana responsabilă. 

 

Ei trebuie să asculte familia în această situație și este foarte greu dacă nu fac 

acest lucru, pentru că aceștia cunosc persoana respectivă cel mai bine, nu au întâlnit 

persoana doar atunci. 

 

Comunităţi diverse din punct de vedere cultural și lingvistic 
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Un număr semnificativ de persoane în vârstă care utilizează servicii 

spitalicești provin din comunități culturale și lingvistice diverse. Fiți conștienți de 

faptul că dacă limba locală nu este prima limbă, aceasta poate adăuga un nivel 

suplimentar de complexitate pentru o persoană mai în vârstă și familia lor și poate 

crește sentimentul de singurătate sau de izolare, atât în spital sau reședință, cât și în 

afara acestora. 

• Întrebați-vă pacientul și familia și îngrijitorul acestuia dacă au nevoie de un 

interpret și, dacă da, organizați acest lucru prin serviciile de interpretariat ale 

spitalului / îngrijirii la domiciliu. Luați în considerare dorințele persoanei în 

vârstă și ale familiei dacă există preferința de a nu folosi un interpret. 

• Când selectați un interpret, luați în considerare problemele de confidențialitate, 

rudenie și de gen. 

• Concentrați-vă pe atuurile și dorințele persoanei în vârstă. Fiți pozitiv în 

demersul dvs.de comunicare. 

• În timp ce mijloacele ajutătoare scrise care au fost traduse profesional ar putea 

fi de ajutor, fiți conștient că alfabetizarea ar putea fi o barieră în utilizarea 

acestora. Bazarea excesivă pe materiale scrise nu ar trebui să înlocuiască 

îngrijirea individualizată. 

 

 
Sursa: atenciogentgran.org 

• Fiți conștient de faptul că alfabetizarea ar putea fi o barieră pentru completarea 

formularelor. 

• Încercați să învățați câteva cuvinte de bază în diferite limbi materne ale 

pacienților / rezidenților dumneavoastră. 

• Încercați să conectați pacienții / rezidenții din secție care vorbesc aceeași limbă; 

de exemplu, prin partajarea unei camere. 

• Cardurile cu imagini ajutătoare pot fi de folos, dar nu trebuie utilizate în locul 

interpreților acreditați. Cardurile pot fi folosite de pacienții, familiile și 

îngrijitorii noștri pentru a comunica nevoi simple, cum ar fi foame, sete, telefon. 

Putem folosi cardurile pentru a comunica instrucțiuni sau idei simple. 

• Conectați persoanele în vârstă cu serviciile și clinicienii comunitari specifici și / 

sau bilingvi, după caz. 



104 
 

• Fiți pregătit să explorați contextul cultural al unor simptome și boli. De 

exemplu, în unele culturi există o stigmă în jurul demenței și depresiei, iar un 

pacient poate folosi un termen diferit pentru a-și descrie sentimentele, de 

exemplu, poate spune că este „bolnav de inimă” (îl doare inima). 

• Verificați întotdeauna dacă ați înțeles corect ce a spus persoana în vârstă. 

 

 

TABEL 1. Model conceptual 

 

 

 

Sursa:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3934012/ 

 

3. Comunicarea cu pacienţii care au Alzheimer sau demenţă52 

 

Comunicarea cu cineva care are Alzheimer sau demența nu este întotdeauna 

ușoară. Uneori, încercările noastre pot provoca chiar anxietate sau furie. Atunci când 

                                                           
52Sursa: https://dailycaring.com/5-tips-for-communicating-with-someone-with-alzheimers/ 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3934012/
https://dailycaring.com/5-tips-for-communicating-with-someone-with-alzheimers/
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metodele noastre obișnuite nu funcționează, trebuie să găsim noi modalități de a ne 

transmite mesajul. 

 

Când este vorba despre Alzheimer, comunicarea clară devine semnificativ 

mai dificilă. Cu puțină înțelegere, cu multă răbdare și câteva noi strategii pline de 

compasiune, puteți face o diferență mare privind calitatea vieții dvs. și a adultului dvs. 

mai în vârstă. 

  

Alzheimer este cel mai frecvent tip de demență. Apare atunci când nivelurile 

ridicate ale anumitor proteine afectează celulele din regiunea creierului care afectează 

învățarea. Problemele de memorie sunt de obicei primul semn al Alzheimer-ului. Pe 

măsură ce boala avansează, duce la simptome din ce în ce mai severe, inclusiv 

dezorientarea, starea de spirit schimbătoare și schimbările de comportament și 

creșterea confuziei. 

 

Știm că Alzheimer afectează de asemenea îngrijitorii din cadrul familiei. 

Aproape 60% dintre persoanele care îngrijesc persoane cu Alzheimer și demența își 

evaluează stresul emoțional ca fiind mare sau foarte mare și mulți discută despre 

realitatea conflictelor familiale noi. 

 

 
Sursa: Daily Caring 

 

Pentru a ajuta la reducerea stresului și îmbunătățirea relațiilor, am discutat 

cu îngrijitorii din cadrul familiei și cu profesioniștii din domeniu pentru a crea o listă 

de 5 sfaturi importante privind comunicarea cu cineva cu Alzheimer sau demență. 

 

• Comunicarea este non-verbală în proporție de 93%. Zâmbind des, având un 

contact vizual bun și punctând cuvintele cu o atingere blândă și plină de iubire 

poate ajuta pe cineva să te înțeleagă și să se simtă mai relaxat în acest proces. 

https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers
https://dailycaring.com/alzheimers-and-dementia-know-the-difference/
https://www.joinhonor.com/blog/alzheimers-parent-sibling-conflict
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• Înțelegeți că pierderea de memorie pe termen scurt este unul dintre primele 

simptome ale Alzheimer-ului și acceptați că va trebui să repetați de multe ori. 

Lucrați la a rămâne calm, astfel încât să puteți evita sentimentul de frustrare 

sau furie, care nu va face decât să înrăutățească situația. 

• Vorbiți natural și clar, cu o voce calmă și caldă. Chiar și cu demență severă, un 

adult își dorește și merită să i se vorbească asemenea unui adult - cu respect. 

• Dacă încercați să comunicați ceva important, alegeți o locație familiară și un 

moment în care adultul dvs. mai în vârstă se descurcă mai bine. Minimizați 

orice distrageri care ar putea îngreuna concentrarea asupra cuvintelor voastre. 

• Fiți un ascultător activ și răbdător. Dacă nu înțelegeți ce încearcă să spună 

adultul dvs. mai în vârstă, spuneți-i frumos acest lucru și rugați-l să spună într-

un alt mod. 

Nu uitați, comunicarea nu se încheie atunci când cineva este diagnosticat cu 

Alzheimer sau demență. Adulții care se confruntă cu boli cronice care au impact 

asupra capacității lor de a comunica merită în continuare să aibă un cuvânt de spus în 

deciziile care le afectează viața. Este important să vă amintiți cum puteți fi un avocat 

și un aliat al celor pe care îi iubiți, în timp ce încercați să aveți grijă și de dvs. 

 

4. Activităţi de animaţie cognitivă53 

Înțelegem că animația nu este doar distractivă, ci are și o componentă mult 

mai puternică. Prin urmare, considerăm că principalul obiectiv al animației cognitive 

este terapeutic. Doar prin acțiuni recreative putem realiza reabilitarea, întreținerea și 

standardizarea capacităților și autonomiei rezidenților. Pentru a realiza acest 

divertisment terapeutic, trebuie să țineți cont de următoarele puncte: 

• Studierea contextului 

• Obiective specificate 

• Planificarea și punerea în practică a activităților 

• Monitorizarea și evaluarea tehnicilor. 

 

a) Studierea contextului 

În această secțiune intenționăm să identificăm și să cunoaștem populația 

specifică care va face obiectul animației noastre practice. De asemenea, vom analiza 

mediul (rezidenții, cartierul etc.) care înconjoară această populație. 

Evaluare: - Activități ale vieții zilnice - Mobilitate - Funcții cognitive - 

Sentimente - Simțuri - Motivații - Cercetare pentru stimulare - Utilizator-Utilizator-

Utilizator-Îngrijitor personal- Utilizator –Familie - Utilizator-Societate - Relații sociale. 

                                                           
53Sursa: New Transnational Curricula, STRACOV Erasmus project (Noi Programe Transnaționale, 

proiectul Erasmus STRACOV) 
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Sursa:https://blog.cofb.cat/els-farmaceutics-de-barcelona-participen-en-diferents-activitats-

per-millorar-la-seva-qualitat-de-vida/ 

b) Obiective specifice: 

Stabilirea unor obiective specifice sau din cadrul unui studiu bio-psiho-social 

efectuat, pentru atingerea scopului terapeutic. 
Tabelul 2. Factorii care influenţează activităţile de comunicare 

BIOLOGICI 

 

PSIHOLOGICI 

 

SOCIALI 

 

-Orientarea în spațiu și 

timp 

-Activitatea psihomotorie 

-Întreținere fizică 

-Stimularea simțurilor 

 

-Reabilitarea și 

întreținerea memoriei 

-Învățarea de lucruri noi și 

menținerea celor deja 

dobândite 

-Comunicare verbală și 

comunicare non-verbală 

-Îmbunătățirea stimei de 

sine 

-Motivația potențială 

-Stimularea creativității și 

a imaginației 

-Menținerea atenției 

- Încurajarea relației 

dintre utilizatori 

- Implicarea activității 

personalului în sarcinile 

de animație favorizând 

astfel comunicarea între 

ambele grupuri-

integrarea familiilor în 

activități de petrecere a 

timpului liber 

- Favorizarea relației cu 

cartierul (context 

apropiat) și cu societatea 

în general (context larg) 

 

Reamintim că toate aceste obiective trebuie abordate din perspectiva bio-

psiho-socială globală / integrativă, chiar dacă le-am clasificat separat aici. 

 

c) Planificarea și punerea în practică a activităţilor de comunicare 

Stabiliți o serie de activități care sunt plăcute oamenilor și adaptați resursele 

acestora (materiale și fizice). Putem menționa următoarele idei: 

- Jocuri diverse 

https://blog.cofb.cat/els-farmaceutics-de-barcelona-participen-en-diferents-activitats-per-millorar-la-seva-qualitat-de-vida/
https://blog.cofb.cat/els-farmaceutics-de-barcelona-participen-en-diferents-activitats-per-millorar-la-seva-qualitat-de-vida/
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- Lucru manual 

- Activitate de psihomotricitate 

- Sala de gimnastică 

- Ieșiri (călătorii) 

- Vizite culturale 

- Conferințe, discuții / dezbateri 

- Grupuri de conversație (de aducere aminte) 

- Sala de lecturi (cărți gratuite, reviste dragi, ziare etc.) 

- Întâlniri comune 

- Acțiuni de exprimare prin intermediul corpului 

- Sărbători. 

 

d) Urmărirea și evaluarea tehnicilor 

Acest ultim punct încearcă să evalueze efectul pe care animația îl produce în 

viața  rezidentului, în ceea ce privește capacitatea sa de a relaționa, de a se conecta cu 

mediul, de a-și normaliza activitățile vieții de zi cu zi. Trebuie să țineți cont, totuși, că 

familia și instituția au contribuit atât la realizarea obiectivelor stabilite, și, prin urmare, 

trebuie să evaluăm și participarea lor. 

Cu toate acestea, obiectivul este de a asigura calitatea programului proiectat. 

El completează principiile adaptabilității, coerenței și diversității, rectificându-l, dacă 

este necesar. 

 

INTERVENȚIA PRIVIND FUNCȚIILE COGNITIVE 

 

Oferiți sprijin cognitiv pentru a încetini procesul de deteriorare prin exerciții 

care favorizează funcțiile cognitive, pentru a pune în practică funcțiile pe care 

persoana le menține și care i-au permis să efectueze acțiuni în viața de zi cu zi într-un 

mod mai adaptat. 

 

CARACTERISTICI FUNCȚII COGNITIVE DE BAZĂ: 

Grup / performanță individuală (terapie 

ideografica) 

Durata: între 30 și 40 de minute 

Periodicitate stabilă (grup / individ) 

Rima și stimulii percepibili pentru 

indivizi – țineți o evidență a 

activităților (evoluția) 

Aplicarea activității orale sau scrise 

Doar aplicarea tehnicilor orientate spre 

realitate 

După desfășurarea activității specifice. 

- Limbaj oral 

- Amintiri recente și îndepărtate 

- Scriere cursivă și de bază 

- Percepție vizuală și auditivă 

- Atenție 

-Orientare temporal-spațială 

- Redenumire (reformulare). 
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ACTIVITĂȚI LEGATE DE ORIENTARE: 

Exerciții pentru activități utilizate pentru a ghida orientarea: 

Orientare temporară 

Referință de timp: ora, ziua, săptămâna, luna, anul. 

 

- Calendar: ziua, luna, anotimpul, anul (Sentimentele de ieri, bine, mâine) 

- Tablă: scrieți detaliile complete și detaliile din zilele indicate. 

-Reîncărcare: ore. Noțiuni de înainte, acum, apoi. 

Puteți efectua activități cu viniete de secvențiere, pentru a vedea cât timp trece (EX: 

lumânare) 

- Jocuri: utilizarea cărților pentru a se potrivi cu datele timpului, zilei. De asemenea, 

cu ajutorul unei mingi puteți efectua exerciții de repetare (înregistrarea datelor prin 

rotirea mingii) 

- Elemente: Obiecte caracteristice fiecărei perioade sau situații. 

Consultați ora și stația prin fereastră 

Orientare spațială: referință de loc, spațiu, context. 

- Noțiuni de bază: opuse (dreapta-jos, interior-exterior, deschis-închis, dreapta-stânga, 

aproape-departe) 

- Deplasare 

- În raport cu situația obiectelor. 

- Informații vizuale: locul unde se desfășoară sesiunea, oraș, țară, cameră 

- Jocuri: panouri de memorie 

- Observarea textilelor (de exemplu, materialul canapelei): indicați unde se plasează 

un anumit detaliu. 

- Exercițiu pe hârtie. 

-Topografie, direcție, oraș, țară. 

Orientare personală: 

Referire la identificarea și recunoașterea personală, atât a propriei persoane, cât și a 

celorlalți, de exemplu, numele, caracteristicile fizice, membrii familiei etc. 

- Nominalizări 

- Formarea subiectelor de știri: citirea ziarelor, amintirea unui eveniment important, 

comentarii spontane ale grupului. 

 

ACTIVITĂȚI LEGATE DE LIMBAJ: 

- Căutați cuvinte care încep cu orice literă concretă 

- Desenați o serie de cuvinte legate de o temă, cum ar fi animale. 

- Laminează elemente și numește fructele. 

- Scrie zicale sau fraze ritmice. 

- Folosiți-vă de haine. De exemplu, spuneți-ne hainele pe care le-am putea pune pe 

talie 

- Finalizați propoziții/fraze simple: zborul păsărilor poate fi observat de la o distanță de.. - 

Continuați fraza 

- Găsiți utilitate pentru lucruri - egalitate și diferență 



110 
 

 

GNOSIA (GNOSIS): 

 

PRAXIAS: 

 

MEMORIA: 

 

Facultatea de a percepe și 

recunoaște capacitatea de 

vizualizare, auzul, 

atingerea, gustul, 

recunoaștere olfactivă. 

-Recunoașterea 

zgomotelor, imaginilor, 

senzațiilor (moale, rece). 

- Recunoaște obiectele 

dacă sunt suprapuse 

- Șoapte comune: râsete, 

tren, mașină, motocicletă 

- Recunoașterea fețelor 

- Memorie. 

 

Posibilitatea de reactivare 

a evenimentelor motorii 

-Puzzle 

-Citește mișcări comune, 

cum să-ți iei la revedere, 

trimite un sărut 

-Funcția fizică 

 

Stimularea senzorială: 

fotografii, text, obiecte 

ascunse 

- Atenție voluntară: scrieți 

texte și amintiți-vă de 

cuvinte sau amintiți-vă 

nume, figuri incomplete. 

- Clasificați diferite 

obiecte în funcție de 

criterii sau caracteristici, 

ordonați fraze 

-Tabele și faceți istorie cu 

ele. 

- Înregistrați locuri 

- Înregistrați nume ale 

membrilor familie. 

 

 

PERCEPȚIE-ATENȚIE: 

Funcționează la nivel global, atunci când se face, este un proces anterior majorității  

operațiilor mentale. 

- Asemănări și diferențe între forme geometrice, culoare, formă 

- Compararea desenelor similare. 

- Descrierea înfățișării altor membri ai grupului 

- Localizarea vizuală a obiectelor numite și prezente în cameră sau într-un desen 

- Flori, mirosuri 

- Senzații 
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ACTIVITĂȚI CARE IMBUNĂTĂȚESC DOMENII DIFERITE 

1.Carduri sau 

structuri pentru 

asocierea 

imaginilor 

identice: 

 

2.Povestirea 

 

3. Imagini cu 

scene diverse 

4.Activități pentru 

memorie și 

imaginație 

 

Această activitate 

constă în a 

prezenta 

persoanei sau 

persoanelor 

imagini, iar 

acestea ar trebui 

să găsească 

imaginile în 

funcție de 

criteriile stabilite. 

Lucrăm: 

Capacitatea de 

recunoaștere 

Orientarea 

spațială 

Atenția / 

stimularea 

simțului vederii. 

Aceasta constă în a 

spune o poveste - o 

poveste reală sau 

nu (poveste din 

imaginație), pentru 

ca mai târziu ei să o 

poată explica din 

nou cu aceleași 

personaje 

Vom exersa: 

• gândirea 

abstractă 

• atenția 

• orientarea 

spațială 

• capacitatea 

de a 

recunoaște 

obiectele 

• memoria 

 

Activitatea constă 

în prezentarea 

unei serii de 

pliante, în care 

sunt reprezentate 

câteva scene. 

Participanții vor 

trebui să exprime 

ceea ce se vede în 

fotografiile pe 

care le prezentăm. 

Îngrijitorul 

încearcă să-l 

determine pe 

participant sau pe 

participanți să 

exprime toată 

furia / emoțiile pe 

care le văd în 

imaginea care le 

este prezentată. 

Vom exersa: 

• gândirea 

abstractă 

• recunoașterea 

vizuală 

• capacitate 

temporal-spațială 

• amplasarea 

obiectelor în 

spațiu 

• stimularea 

memoriei 

Această activitate se 

va desfășura în 

zona de 

psihomotricitate. 

Participanții vor 

trebui să dea un 

obiect de la unul la 

altul (balon, minge) 

și atunci când va 

ajunge la el/ea, 

înainte de a-l da 

unei alte persoane, 

va trebui să spună 

un cuvânt, primul 

care le vine în 

minte. Cu această 

activitate există 

multe opțiuni și 

puteți lucra la 

achiziții de tipuri 

diferite și 

interesante, în 

funcție de moment. 

Lucrăm: 

• capacitatea 

de reacție 

• imaginația 

• memoria 

• la relația 

dintre 

participanți. 
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Sursă: proiectul STRACOV. Gestimul. Fotografie realizată în timpul activităţilor desfășurate în 

centrul Santa Eulalia, aprilie 2019 

 

ANIMAȚIA STIMULATIVĂ 

Animația stimulativă este o tehnică de animație, deoarece trebuie să ofere 

utilizatorului capacitatea de a relaționa și de a se conecta cu mediul, precum și de a 

spori procesele de interacțiune personală cu alte persoane. Animația stimulativă 

trebuie înțeleasă ca ansamblul de activități care se desfășoară în raport cu unii 

utilizatori, cu scopul de a spori procesele de normalizare a activităților din viața de zi 

cu zi, pentru a facilita dezvoltarea capacităților existente, precum și pentru a spori 

creativitatea și libertatea de decizie a persoanei în vârstă care percepe intervenția 

noastră. 

Animația stimulativă nu poate avea un impact real dacă nu este înțeleasă ca 

o intervenție globalizată a echipei interdisciplinare care răspunde Proiectului Life: 

individuală și personalizată pentru fiecare utilizator. 

Animația stimulativă trebuie să ia în considerare aspectele cele mai 

semnificative ale fiecărui utilizator (fapte referențiale, amintiri, povești de viață). Doar 

din evaluarea intereselor tuturor, a capacităților reale ale sensurilor personale, vom 

putea îmbunătăți procesele de animație, de relație între persoana în vârstă și mediul 

său. Actul principal este respectul. Utilizatorul este o PERSOANĂ care are propria 

scară de valori, care are un istoric personal, manierele sale, modul său de a percepe 

realitatea și luptele sale personale. 

Aceste activități trebuie individualizate și personalizate; ele pot fi realizate 

prin activități dinamice individuale sau de grup (se pot grupa persoane cu care sunt 

interesate să lucreze cu obiective similar). Cunoașterea tehnicilor utilizate în 

stimularea animației trebuie oferită educatorului (animator gerontologic) și resursele 

necesare îmbunătățirii prevenției. 
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Acestea includ tehnici de stimulare senzorială și comunicare verbală și 

nonverbală în relația terapeutică. 

Tehnici de grupuri de conversaţie pentru a lucra capacitatea de memorie la 

distanță a naturii personale a utilizatorilor față de cea a grupurilor; să recupereze acele 

experiențe importante care facilitează comunicarea oamenilor, ceea ce are sens pentru 

ei. Această tehnică constă în utilizarea obiectelor de susținere și stimulare 

(instrumente ale diferitelor meserii); sau artefacte din viața de zi cu zi (vremuri actuale 

sau din alte timpuri), care pot transmite capacitățile interactive ale participanților. 

Tehnici de ajutor în relaţionare, cu ajutorul cărora vom crește combaterea de 

de structurare a atitudinilor, lucru „normal” la persoanele în vârstă deteriorate care se 

confruntă cu o pierdere semnificativă. 

Tehnicile de orientare către realitate - lucrează cu persoanele în vârstă cu 

demență senilă prin procesele stimulatoare și pentru adaptarea modului în care 

comunicăm cu ei. O referință de bază pentru persoana cu probleme psihice este 

mediul înconjurător. O altă referință va fi timpul: trebuie să organizăm secvențial 

timpul pacientului. 

Ar trebui să se acorde prioritate activităților care iau în considerare mediul ca 

un instrument de stimulare. Adesea, folosim stimuli care nu au cea mai imediată 

natură pentru persoanele în vârstă și pentru prezentator, propuneri și activități bazate 

pe resurse care pot părea adecvate pentru utilizatorii cu care lucrăm. Utilizarea 

mediului ca instrument educativ și stimulant presupune observarea mediului, trebuie 

să fim atenți la informațiile generate de el însuși și că, la urma urmei, aceste informații 

vor fi cel mai util stimul de care are nevoie omul în vârstă. Pentru ca modul nostru de 

a comunica cu fiecare persoană să nu fie construit într-un mod fals, trebuie să 

îmbunătățim un anumit tip de relație nu numai individuală, ci și personalizată. 

Credem că este esențial să acordăm spațiu deciziei utilizatorilor, să oferim 

oportunități creativității, să înțelegem semnificațiile care sunt, încă, referințe vitale ale 

experienței fiecărei persoane. În acest sens, este cu totul altceva să faci o pastă de aluat 

pe o planșă cu o natură moartă care să nu spună nimic persoanei sau să o faci pe o 

fotografie a orașului în care s-a născut persoana. 

 

 

Tabel 3. Exemple de fișe cu activităţi stimulatoare 

Obiectiv Temă Materiale 

• Recunoașterea 

tactilă, de 

asemenea, pentru 

nevăzători 

• Recâștigarea 

capacității de a 

recunoaște forma, 

textura, altele * 

• În aceste activități 

vom regăsi și 

• Separați legumele de fructe. 

Fructele în coșul din dreapta. 

Legumele în stânga. 

• Separați fructele și legumele. Cu 

informațiile pe care cineva le 

poate percepe. Separați-le după 

culoare. 

• Separați fructele și legumele 

după dimensiuni. 

Fructe și legume: 

căpșuni, mere, pere, 

banane, cartofi, 

anghinare, castraveți, 

dovlecel, lămâie, 

portocală, roșii, kaki, 

cireșe, prune, cartof 

dulce, castane, ciuperci, 

salată, piersici, altele. 
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obiectivul de a lucra 

la memorie. 

• Cele mari în coșul mare, cele 

mici în loturi / grupuri mici. 

• Separarea bazată pe formă 

• Separarea după textură (netedă / 

aspră). 

• Separați-le după gradul de 

duritate (mai dur-mai moale). 

• Conectați fructele identificate cu 

perioada anului (anotimpurile) 

• Conectați-le în funcție de 

greutate 

• Fiți facilitatorul unei 

converasații de grup, vorbind 

despre posibilitățile 

gastronomice ale fiecărui articol. 

Diferențierea tactilă 

pentru a recunoaște 

camerele în care 

locuiește persoana: 

dormitor, sufragerie, 

hol, baie. Domeniul 

spațiului sau al 

mediului. Lucrați la 

ideea de traseu pentru 

a recunoaște mediul. 

• Sufrageria: mergeți prin 

sufragerie. 

• Recunoașteți locația ușilor, 

coloanelor, meselor. 

Recunoașterea obiectelor. Cum 

găsim masa? Situația vaselor, 

tacâmurilor. 

• Recunoașterea mobilierului din 

fiecare loc. Dormitor: ce se află 

de fiecare parte a patului. 

Obiecte: noptiere; unde sunt 

ferestrele, dulapurile etc. 

• Camera de baie: amplasarea 

săpunului, periuței și pastelor 

de dinți, a altor ustensile. 

Localizarea robinetelor. 

Verificați funcționalitatea 

fiecărui dispozitiv. 

• Alte locuri: pereți de trecere, 

coloane, șine - găsiți puncte de 

referință 

Masă, scaun, vase, 

tacâmuri, pâine etc. 

Obiecte proprii, 

obiecte de referință, 

etc. 

Obiecte din cameră. 

Mimați acțiuni  

simbolice fără obiect 

real 

Cum ați face gestul de a aplauda, a 

saluta militărește, de a bate un cui, 

de a peria părul? 

Cum ați face gestul de a vă  spăla pe 

dinți, de a vă pieptăna, etc.? 

Simularea emoțiilor 

prin gesturi și mimică 

Activități practice Desenați figuri geometrice (găleată, 

cu cerc, triunghi, floare). 

Foi de hârtie, creioane 
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Exersarea memoriei 

Grupuri de conversații pe diferite 

teme precum: 

• Progresul în secolul al XX-lea 

(de la lampa cu carbid la lampa 

cu ulei). 

• Rolul femeii în lume 

• Apariția televizorului 

• Ferma. 

• Slujbă. 

• Timp liber, etc. 

Ar fi necesar să se 

găsească pentru fiecare 

subiect obiecte de 

sprijin adecvate pentru 

abordarea acestuia. 

 

ACTIVITĂȚI TERAPEUTICE CĂTRE BENEFICIARI 

- Activitate deschisă și cuprinzătoare față de pacient / beneficiar 

- Să poată stabili empatie față de persoanele în vârstă 

- Să mențină o atitudine de susținere și motivație continuă 

- Nu dăm ordine, ci ghidăm 

- Trebuie să fie o atitudine capabilă să răspândească bucuria vieții 

- Activități creative și neimpuse 

- Luați în considerare participarea voluntară 

- Lăudați și evaluați realizările în mod obiectiv 

- Permiteți participarea pasivă, în calitate de observator 

- Evitați temerile și neîncrederea 

- Nu grăbiți lucrurile 

- Utilizați un limbaj simplu și ușor, simplificați informațiile 

- Spuneți-le pe nume când vorbiți cu ei 

- Prezentați-vă, spunându-vă numele când îi abordați 

- Nu îi înșelați sau nu vă continuați discursul dacă nu este corect 

- Corectați fără a da ordine sau a comanda. 

- Mențineți contactul cu societatea 

- Stabilirea rutinelor. 

 

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 puterea de a mări bunăstarea și calitatea vieții 

oricărei persoane, fie că este sănătoasă, fie că are un tip de dizabilitate sau că suferă de 

o boală. 

 

Ce se poate realiza cu ajutorul terapiei prin muzică? 
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- Îmbunătățirea nivelului de afectivitate emoțională și a comportamentului 

- Dezvoltați comunicarea și modul de a vă exprima 

- Eliberați energia reprimată 

- Ajutați la motivație 

- Consolidarea stimei de sine și a personalității 

- Socializați și educați 

Sursă: Musicoteràpia Garraf 

 

Despre terapia prin muzică. Beneficiile ascultării muzicii pentru minte și corp: 

 

1. Încurajează învățarea și memoria 

2. Reglează hormonii legați de stres 

3. Permite evocarea experiențelor și amintirilor 

4. Afectează pozitiv ritmul cardiac, tensiunea arterială și pulsul 

5. Modulează viteza undelor creierului 

6. Întărește sistemul imunitar 

 

Întrebări de autoevaluare: 

 

1. Explicați cum contribuie comunicarea la îngrijirea personalizată. 

2. Dați exemple de comunicare non-verbală, comunicare verbală și contextul 

comunicării. 

3. Explicați cum atitudinile și / sau credințele pot afecta procesul de comunicare. 

4. Descrieți cum modificările auzului și vederii pot afecta capacitatea unei persoane în 

vârstă de a comunica. 

5. Identificați 2 boli sau dizabilități comune care pot interfera cu capacitatea unei 

persoane în vârstă de a comunica. 

6. Enumerați 5 lucruri pe care le pot face îngrijitorii pentru a îmbunătăți comunicarea 

cu bătrânii. 

7. Descrieți avantajele stimulării cognitive. 
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Modulul nr. 5 Asistenţă pentru administrarea hranei 

Prepararea hranei, reguli de igiena in prepararea hranei, etc 

 

 

5. Introducere  

  

Normele nutriționale pentru persoanele vârstnice sănătoase sunt aceleași ca 

pentru toată lumea: multe fructe și legume proaspete, cereale integrale, proteine 

vegetale (linte, năut, quinoa, fasole etc.), puține grăsimi și zahăr și multă apă.  

 Pe măsură ce timpul trece, organismul se modifică și începe să transmită 

semnale care sunt importante pentru a înțelege că se schimbă ceva în corp. Mâncatul 

nu este doar o necesitate fiziologică. El este important pentru menținerea funcțiilor 

vitale și pentru a fi sănătos. Corpul persoanelor vârstnice este supus mai multor 

modificări și nu are nevoie de surse semnificative de energie, ci doar de echilibrarea 

alimentației, astfel încât să facă față schimbărilor din corp și din stilul de viață.  

5.1 Asistenţă pentru hrănire și hidratare   
 

În primul rând, trebuie ales tipul corect de alimente pentru persoanele în 

vârstă, nu în funcție de obiceiurile de alimentație, ci în funcție de ceea ce este „bun” 

sau „rău” pentru organism. Deseori, în nutriția persoanelor vârstnice, ne confruntăm 

cu deficiențe provocate de doi factori:  

- Supraalimentarea: consumul de alimente cu prea multe calorii și sărace în 

nutrienți. 

- Hrana de calitate slabă: alimente „bune” (fructe și legume) insuficiente și multe 

alimente „proaste” (grăsimi animale, zahăr, alcool, cafea).  

Ce alimente trebuie să fie prezente într-o dietă corectă și echilibrată? O 

persoană vârstnică trebuie să aibă un aport caloric de 2100-2500 kilocalorii pe zi, 

distribuite între cele trei mese principale (mic dejun, prânz, cină) și diferite gustări. 

Alimentația trebuie să conțină proporțional: carbohidrați, proteine de calitate, grăsimi 

(mai ales grăsimi vegetale) și vitamine.  

Nutrienții trebuie distribuiți după cum urmează: 

• Carbohidrați aproximativ 50-60% (paste făinoase, pâine, cartofi); 

• Proteine aproximativ 12-15% (carne, lapte, leguminoase, ouă, pește); 

• Grăsimi (lipide) aproximativ 30-35% (unt, ulei, brânză).  

 

Acest necesar zilnic trebuie obținut respectând schema de mai jos:  

• Dimineața, un mic dejun ușor cu cafea cu lapte, biscuiți sau pâine prăjită cu o 

linguriță de gem (de preferință fără adaus de zahăr) sau miere; 

• La gustarea de dimineață, un fruct sau suc;  
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• Prânzul bazat pe paste făinoase, cereale, pâine, carne sau pește (ouă), fructe și 

legume, cu conținut scăzut de grăsimi (ulei de măsline sau unt);  

• La gustarea de după-amiază, ceva ușor, ca la cea de dimineață; 

• La cină, supă, pește, brânză și fructe. Este important să știți că cina trebuie să 

fie mai ușoară decât prânzul, astfel încât mâncarea să nu încarce sistemul 

digestiv și să nu provoace senzație de greutate în stomac.  
 

 

Sursa figurii: 

The Journal of Nutrition (Jurnal de nutriție), Vol. 129, Nr. 3, 01 martie 1999, pp. 751–753, 

https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751 

Alte elemente importante în nutriția persoanelor vârstnice sunt vitaminele și 

mineralele pe care le găsim în fructe, legume și cereale. În plus, deoarece vârstnicii au 

probleme legate de deficitul de fier, trebuie consumate leguminoase, spanac, ton, 

carne roșie; pentru a combate deficitul de calciu, se recomandă să se consume cel puțin 

un pahar de lapte pe zi sau un iaurt. Aceste norme nutriționale sunt utile pentru 

persoanele vârstnice sănătoase, deoarece, în caz de boală (diabet, intoleranță 

alimentară, hipertensiune etc.), trebuie consultat un specialist care să stabilească un 

regim alimentar corect, în funcție de starea psihofizică a persoanei în vârstă. 

Legume 

3-5 PORȚII 

Pâine, cereale, 

orez și paste 

făinoase 

6-11 PORȚII 

Grăsimi, uleiuri și dulciuri 

A SE FOLOSI CU 

MODERAȚIE 

Lapte, iaurt și 

brânzeturi 

2-3 PORȚII 

Carne, carne de pasăre, pește, 

leguminoase, ouă și nuci 

2-3 PORȚII 

Fructe 

2-4 PORȚII 

Legume 

 3 PORȚII 

Piramida originală a alimentelor 

Grăsimi (naturale și adăugate) 

Zaharuri (adăugate) 
Grăsimi (naturale și adăugate) 

Zaharuri (adăugate) 

Fibre (trebuie să fie prezente) 

Lapte, iaurt și 

brânzeturi 

3 PORȚII 

Grăsimi, uleiuri și 

dulciuri 

A SE FOLOSI CU 

MODERAȚIE 

Carne, carne de pasăre, pește, 

leguminoase, ouă și nuci 

2 PORȚII 

Fructe 

2 PORȚII 

Pâine, cereale 

fortificate, orez 

și paste făinoase 

6 PORȚII 

Apă 

  8 PORȚII 

Calciu, vitamina D, vitamina B-

12 

SUPLIMENTE 

Aceste simboluri indică grăsimile și zaharurile adăugate din alimente. 
Aceste simboluri indică grăsimile și zaharurile adăugate din alimente. 

Piramida modificată a alimentelor pentru 

adulți de peste 70 de ani 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/effect+of+heaviness+in+stomach
https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751
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Apa acționează ca agent de răcire, de lubrifiere și de transport. Ea este 

necesară pentru transportul nutrienților, pentru a regla temperatura corpului și 

pentru eliminarea reziduurilor. Deshidratarea apare atunci când volumul de lichide 

consumate este mai mic decât cel pierdut. În rândul populației din aziluri, 

deshidratarea este o problemă uzuală și periculoasă.54 

De ce sunt expuși la deshidratare beneficiarii din aziluri?  

Principalele motive:  

• Refuzul de a consuma lichide  

• Medicamentele, de ex. diuretice  

• Unii beneficiari își limitează aportul de fluide pentru a reduce incontinența 

sau numărul de drumuri la baie. (Aceasta poate crește nevoia de a urina, 

deoarece, atunci când urina devine concentrată, ea irită vezica și conduce la 

micțiuni frecvente și reduse ca volum). Limitarea lichidelor nu reduce 

incontinența urinară  

• Varietatea limitată a lichidelor oferite  

• Controlul deficitar al diabetului 

 

 

Sursa figurii:  

https://www.elderoptionsoftexas.com/article-signs-of-dehydration-in-elderly.htm 

SEMNE DE DESHIDRATARE  

• Mucoasa bucală uscată, limbă uscată, buze crăpate 

                                                           
54 După: https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-
content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf 

https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
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• Urina închisă la culoare  

• Transpirație axilară redusă  

• Modificări recente ale stării de conștiență 

 

O BUNĂ HIDRATARE CONTRIBUIE LA GESTIONAREA următoarelor aspecte: 

• Setea  

• Gura, buzele, limba și mucoasele uscate (ceea ce poate conduce la o sănătate 

bucală deficitară)  

• Constipația 

• Infecțiile aparatului urinar, incontinență și pietre la rinichi  

• Escare  

• Hipotensiune arterială și amețeală (care poate conduce la căderi)  

• Prevenirea cheagurilor de sânge prin reducerea vâscozității sângelui  

• Confuzie și iritabilitate  

• Slăbiciune și oboseală  

• Medicamente (multe medicamente își fac mai bine efectul atunci când persoana 

este bine hidratată)55 

De regulă, aportul minim de lichide este de 1600-2000 ml (6-8 căni) pe zi. Veți avea 

nevoie de mai mult în caz de pierderi suplimentare, febră sau vreme foarte călduroasă. 

 

5.2 Curăţarea suprafeţelor, a uneltelor și a obiectelor pentru pregătirea și 

administrarea hranei 

 

 În ceea ce privește curățarea și dezinfectarea, acestea sunt cele mai 

importante aspecte ale unui program de salubrizare. Ar trebui acordat timp suficient 

pentru evidențierea procedurilor corespunzătoare și a parametrilor aferenți. Trebuie 

elaborate proceduri detaliate pentru toate suprafețele care intră în contact cu produse 

alimentare (echipamente, tacâmuri etc.), dar și pentru suprafețele care nu intră în 

contact cu produsele, precum: acele zone ale echipamentelor care nu intră în contact 

cu produsul, hote, pereți, tavane, corpuri de iluminat, frigidere. 

Sursa figurii: 
http://www.endofleasecleans.com/house-not-1-room-pro-vacation-house-rental/ 

                                                           
55 După: https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-
content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf 
 

http://www.endofleasecleans.com/house-not-1-room-pro-vacation-house-rental/
https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
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Scopul curățării și dezinfectării suprafețelor care intră în contact cu alimentele 

este acela de a elimina și a ucide bacteriile prezente în alimente, precum și de a preveni 

dezvoltarea bacteriilor. Echipamentele necesare (perii etc.) trebuie să fie curate și 

păstrate într-o manieră igienică. 

Trebuie evaluate periodic procedurilor de curățare/dezinfectare in 

conformitate cu procedurile de evaluare și inspecție. Respectarea procedurilor scrise  

(inspecție, testare eșantionară, observarea directă a  personalului) trebuie 

monitorizată continuu și înregistrările trebuie păstrate pentru conformitate. 

 

Ordinea corectă a evenimentelor pentru curățarea / igienizarea suprafețelor 

de contact ale produselor alimentare este: 

1. Clătire  

2. Curăţare 

3. Clătire   

4. Dezinfectare. 

 

Toate obiectele care intră în contact cu alimentele trebuie să fie bine curățate 

și dezinfectate. Acesta este un proces în 4 pași care elimină deșeurile alimentare, 

murdăria, grăsimile și distruge patogenii din alimente. Pașii sunt: 

 
Pasul 1 - Pregătirea 

✓ Îndepărtați murdăria și particulele de mâncare. 

✓ Clătiți cu apă caldă. 

 
Pasul 2 - Curăţarea 

✓ Spălați cu apă fierbinte (60 °C) și detergent. 

✓ Clătiți cu apă curată. 

 

Pasul 3 - Dezinfectarea (faza de ucidere a bacteriilor) 

✓ Tratați cu apă curată, foarte fierbinte (75 °C) timp de cel puțin 2 minute. 

✓ Aplicați dezinfectant conform etichetei 

 

Pasul 4 - Uscarea la aer 

✓ Lăsați blaturile de lucru și echipamentele să se usuce la aer. Cel mai 

igienic mod de uscare a echipamentelor este pe un stativ de uscare.56 

 

 

                                                           
56 Elemente de bază ale curățării și dezinfectării echipamentelor în operațiunile de prelucrare și manipulare a 
alimentelor. Acest document este FS14 și aparține unei serii a Departamentului de știință alimentară și nutriție 
umană al Serviciului de cooperare din Florida, Institutul de științe agricole și alimentare, Universitatea din 
Florida. Data primei publicări: iulie 1997. Revizuit în martie 2009. 
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                          5.3 Tehnici de alimentare 
 

Toți rezidenții/beneficiarii au la dispoziție un spațiu în care pot servi toate 

mesele, băuturile și gustările, astfel încât să consume și să savureze majoritatea 

alimentelor și lichidelor ce le sunt oferite.  

 

Sursa figurii:https://www.nia.nih.gov/health/aging-place-growing-older-home 

 

 

Procesul de servire a meselor include: 

• Asigurarea unui mediu relaxat de servire a mesei 

• Asigurarea unei serviri organizate a meselor 

• Oferirea de opțiuni/alternative în ceea ce privește alimentele și băuturile 

• Servirea alimentelor și a băuturilor la temperaturi sigure 

• Oferirea de programe de servire a mesei pentru scopuri specifice 

• Supravegherea servirii meselor 

 

Bune practici pentru asigurarea unui mediu relaxat de servire a mesei: 

1. Servirea meselor rezidenților într-un mediu confortabil. 

2. Sălile de mese ar trebui să fie curate, bine luminate, liniștite, cu mese și scaune 

adecvate. 

3. Rezidenții ar trebui să aibă la dispoziție suficient timp pentru a servi mesele. 
 

Bune practici pentru asigurarea unei serviri organizate a meselor 

1. Mesele trebuie servite între intervale egale pe parcursul zilei (Micul dejun 

trebuie servit între orele 7.30 și 8.30 – Prânzul trebuie servit între orele 12.30 și 

13.30 – Cina trebuie servită după ora 17.00 în funcție de nevoile beneficiarului), 

în funcție de nevoile majorității beneficiarilor. 

https://www.nia.nih.gov/health/aging-place-growing-older-home
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2. Reducerea la minimum a întreruperilor datorate unor aspecte nesemnificative, 

pentru a asigura un mediu plăcut de servire a mesei. 

3. Asigurarea supravegherii. 

4. Asigurarea asistenței, în funcție de nevoi:  

- Ajutarea beneficiarilor să meargă în sala de masă (de ex., dacă merg 

independent, dacă sunt în scaun cu rotile etc.) 

- Verificarea măsurii în care aceștia poartă toate aparatele de care au nevoie 

(de ex., proteze, aparate auditive etc.) 

- Asigurarea unor scaune cu spătar corespunzător, astfel încât beneficiarii să 

stea confortabil.  

5. Asigurarea de protecție pentru îmbrăcăminte pentru persoanele care întâmpină 

dificultăți în a mânca. 

 

Bune practici pentru oferirea de opţiuni în ceea ce privește alimentele și băuturile: 

1. Oferirea tuturor variantelor din meniu – inclusiv băuturi, aperitive, legume, 

deserturi și alternative, pentru toate dietele obișnuite, terapeutice și cu textură 

modificată. Afișarea de alternative la opțiunile din meniu, după cum este 

necesar. 

2. Asigurarea pregătirii tuturor felurilor din meniu și a servirii acestora în același 

timp, pentru toate tipurile de diete. 

3. Oferirea variantelor din meniu de către diferiți membri ai echipei, masă cu masă, 

astfel încât toți beneficiarii să aibă la dispoziție toate variantele. 

4. Schimbarea ordinii de servire „masă cu masă”, astfel încât fiecare beneficiar să 

aibă șansa de a fi servit primul.  
 

Bune practici pentru servirea alimentelor și a băuturilor la temperaturi sigure: 

1. Menținerea unei temperaturi corecte a alimentelor. Alimentele fierbinți sunt 

menținute la o temperatură minimă de 60°C pe parcursul servirii meselor 

beneficiarilor, iar alimentele reci la o temperatură maximă de 4°C pe parcursul 

servirii meselor. 

2. Asigurarea de echipamente corespunzătoare pentru transportul și păstrarea 

alimentelor fierbinți și reci la temperaturi sigure pentru servirea meselor și a 

gustărilor. 

3. Verificarea și consemnarea temperaturilor alimentelor și băuturilor fierbinți și 

reci la punctul de servire. 

4. Includerea de informații privind temperaturile care garantează siguranța, 

confortul și satisfacția beneficiarilor.  
 

Bune practici pentru oferirea de programe de servire a mesei pentru scopuri 

specifice: 
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1. Oferirea de alimente și lichide către beneficiari, la orele de masă și de gustări, într-

un mediu care le sprijină și le asigură siguranța, confortul, independența în ceea 

ce privește mâncatul și băutul. 

2. Garantarea faptului că personalul folosește scaune corespunzătoare atunci când îi 

ajută pe beneficiari, pentru a asigura tehnici de hrănire în siguranță, pentru 

menținerea contactului vizual. 

3. Asigurarea și instruirea tuturor rezidenților pentru folosirea oricăror dispozitive 

de asistență care să le mențină sau să le restabilească independența în alimentație.  
 

Bune practici pentru asigurarea supravegherii în timpul mesei: 

1. Asigurarea monitorizării/supravegherii beneficiarilor de către un membru al 

echipei.  

2. Asigurarea unei prezențe regulate a conducerii/personalului administrativ în 

sălile de mese în timpul servirii meselor, astfel încât să poată ajuta echipa, să 

interacționeze cu rezidenții și să își manifeste sprijinul. 

3. Asigurarea faptului că un membru al echipei, care este instruit să gestioneze 

riscuri precum riscul de sufocare, bolile și alte protocoale de răspuns, este prezent 

în permanență cât timp rezidenții se află în sala de mese. 

5.4 Controlul infecţiilor57 

 

Iată câteva măsuri pe care le puteți lua pentru a evita toxiinfecțiile alimentare: 
 

 1. Curăţenia 

Este important să curățați (să spălați murdăria) și să dezinfectați (să ucideți 

germenii) în timp ce pregătiți alimentele. Mâinile, suprafețele, ustensilele și 

echipamentele se curăță cu apă caldă și săpun. Puteți fabrica o soluție dezinfectantă 

adăugând 5 ml de clor la 750 ml de apă. Preveniți răspândirea microorganismelor în 

zona de lucru și către alte alimente: 

• Spălându-vă mâinile înainte de, în timpul și după pregătirea alimentelor 

• Curățând și dezinfectând suprafețele de pregătire, ustensilele de gătit, 

tocătoarele, cârpele de șters și aparatele folosite la pregătirea alimentelor 

• Protejând zona de pregătire a hranei de insecte, rozătoare și animale de 

companie 

• Spălând toate fructele și legumele (înainte de a le curăța), indiferent dacă le 

gătiți sau le consumați crude 

 

 
2. Separaţi alimentele crude de cele gătite 

Carnea și fructele de mare crude pot conține bacterii periculoase care 

provoacă toxiinfecții alimentare, deci este important să vă asigurați că alte alimente 

                                                           
57 Sursa: https://infectioncontrol.tips/2015/11/24/1012/ 

https://infectioncontrol.tips/2015/11/24/1012/
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nu intră în contact cu ele, atât în timpul pregătirii, cât și în timpul depozitării.  Păstrați 

alimentele crude separat de cele gătite: 

 

• Ținând separat carnea și fructele de mare crude în căruciorul de cumpărături, 

în plasele de cumpărături și în frigider 

• Păstrând carnea crudă pe raftul de jos al frigiderului, într-o pungă de plastic 

sau într-un recipient din sticlă, ca să nu curgă 

• Folosind tocătoare și ustensile separate pentru pregătirea alimentelor crude 

• Spălând imediat orice echipamente, ustensile sau tocătoare care au fost folosite 

pentru pregătirea cărnii sau a fructelor de mare crude; curățând și dezinfectând 

suprafețele de preparare 

 
3. Gătiţi la temperaturi mari 

Gătirea corespunzătoare a alimentelor poate ucide aproape toate 

microorganismele periculoase. Toate cărnurile trebuie gătite la o temperatură internă 

sigură, în mod ideal la cel puțin 70˚C (160˚F). În continuare regăsim un tabel cu 

temperaturi interne sigure pentru sursele frecvente de toxiinfecții alimentare (folosiți 

un termometru pentru a vă asigura că ajungeți la temperatura internă dorită): 

Alimentul Temperatura 

Carne de vită, viţel și miel (bucăți de diferite dimensiuni) 

– mediu-în sânge 
63°C (145°F) 

Carne de vită, viţel și miel (bucăți de diferite dimensiuni) 

– mediu 
71°C (160°F) 

Carne de vită, viţel și miel (bucăți de diferite dimensiuni) 

– bine făcut 
77°C (170°F) 

Porc (bucăți de diferite dimensiuni) 71°C (160°F) 

Carne de pasăre (bucăți) – pui, curcan, rață 74°C (165°F) 

Carne de pasăre (întreagă) – pui, curcan, rață 85°C (185°F) 

Carne tocată și carne amestec (burgeri, cârnați, chiftele, 

(ruladă de carne, musaca) – carne de vită, vițel, miel și porc 
71°C (160°F) 

Carne tocată și carne amestec – carne de pasăre 74°C (165°F) 

Preparate din ouă 74°C (165°F) 

Altele (hot dog, umpluturi și alimente rămase) 74°C (165°F) 

 

  

4. Păstraţi alimentele la temperaturi sigure 
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Bacteriile se pot înmulți foarte repede dacă păstrați alimentele la temperatura 

camerei. Temperaturile cuprinse între 5°C și 60˚C – numite și Zona periculoasă – 

favorizează dezvoltarea și înmulțirea bacteriilor nocive pe alimentele calde și umede. 

Pentru a evita acest lucru, asigurați-vă că: 

• Alimentele congelate se dezgheață în frigider (nu pe blatul din bucătărie) 

• Alimentele gătite nu sunt lăsate la temperatura camerei mai mult de două ore 

Alimentele reci sunt ținute la rece (< 5˚C) și cele calde sunt ținute la cald (> 60˚C) 

înainte de servire 

• Refrigerați sau congelați alimentele rămase și perisabile în cel mult 2 ore de la 

gătire. Alimentele rămase păstrate în frigider trebuie consumate în cel mult 4 

zile de la gătire și trebuie reîncălzite complet înainte de servire. 

 

 
5. Folosiţi apă și ingrediente crude din surse sigure 

Este important ca mâncarea pregătită să fie proaspătă, sigură și să nu fi fost 

expusă la potențiali contaminanți. În zonele cu apă din surse nesigure, apa trebuie 

tratată înainte de a fi folosită la spălatul fructelor și al legumelor, la curățatul 

tacâmurilor și ustensilelor sau la spălatul mâinilor. Utilizarea de materii prime din 

surse sigure înseamnă și selectarea de produse care au fost prelucrate pentru 

siguranță, precum produsele lactate pasteurizate.  

Majoritatea toxiinfecțiilor alimentare sunt neplăcute, dar se vindecă de unele 

singure, fără medicamente. Deshidratarea este o problemă și poate fi tratată prin 

administrarea frecventă de lichide, inclusiv de lichide cu electroliți. 

 

 

5.5 Competenţe de comunicare și interpersonale 

Atunci când comunicați cu persoanele în vârstă, acordați atenție factorilor 

fizici, psihologici și de mediu și aplicați competențele corespunzătoare de comunicare 

în consecință.  

 

Atât în cadrul evaluărilor constante la care este supus îngrijitorul, cât și în 

asistența rezidențială, trebuie să știți că comunicarea este partea cea mai importantă a 

unei îngrijiri eficace. În cazul în care comunicați bine cu pacientul vârstnic pe care îl 

asistați, sunt șanse mari ca îngrijirea dvs. să fie de calitate, pacientul să fie întotdeauna 

mulțumit și să aibă o stare cât mai bună de sănătate și de spirit. O comunicare eficace 

poate ajuta persoana vârstnică să trăiască mai mult și mai bine. Majoritatea 

persoanelor trebuie să lucreze pentru a deveni un bun comunicator. Comunicarea nu 

este singura competență pe care trebuie să o aibă un îngrijitor. Mai sunt și altele. 

Totuși, o comunicare eficace poate fi considerată piatra de temelie a acțiunilor de 

îngrijire. Cele mai importante competențe ale îngrijitorilor, pe care persoanele 

vârstnice le apreciază cu adevărat, nu sunt cele referitoare la aspectele tehnice, ci cele 
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care vizează competențe sociale. Iată mai jos competențele îngrijitorilor care îi ajută pe 

vârstnici să aibă o stare optimă de sănătate și să fie mulțumiți.58 
 

Sursa figurii: 

https://www.aginginplace.org/the-5-most-important-elements-of-home-care-for-seniors/ 

 

Competenţe de comunicare59: 

1. Abilităţi de ascultare 

• Ascultă cu răbdare 

• Înțelege sensul ascuns  

 
2. Tehnici de conversaţie și de utilizare a limbajului 

(i) Tehnici de conversație 

o Viteza și tonul adecvat al vorbirii: 

o Ajustați viteza și tonul vorbirii în funcție de nevoile persoanei vârstnice 

o De exemplu, pacienților cu demență li se va vorbi mai lent; pacienților cu 

probleme de auz li se va vorbi mai tare, dar aveți grijă la ton, ca să nu se 

simtă mustrați în vreun fel 

o Întrebări adecvate: 

de ex., folosiți întrebări adecvate pentru a-i îndemna pe vârstnici să răspundă 

cu „da” sau „nu” 

o Daţi-le altora șansa să vorbească: 

de ex., evitați să dominați conversația, încurajați-i pe vârstnici să își asume un 

rol activ 

o Schimbaţi cu grijă subiectul: 

                                                           
58 Sursa: https://www.aginginplace.org/important-caregiver-skills-to-keep-seniors-happy-in-their-home/ 
59 Sursa: https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html 

https://www.aginginplace.org/the-5-most-important-elements-of-home-care-for-seniors/
https://www.aginginplace.org/important-caregiver-skills-to-keep-seniors-happy-in-their-home/
https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html
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Folosiți obiectele din preajmă pentru a schimba subiectul dacă persoana 

vârstnică găsește conversația neinteresantă 

de ex. „Cine ți-a cumpărat această rochie deosebită?” 
(ii) Utilizarea limbajului 

o Folosiţi cuvinte simple și concrete 

de ex., spuneți „mănâncă un fruct după fiecare masă”, nu „consumă mai 

multe fibre” 

o Folosiţi propoziţii scurte și simple 

de ex. un singur mesaj într-o propoziție 

 

3.Tehnici de comunicare non-verbală 

• Atitudinea: prietenoasă, amabilă, sinceră și respectuoasă, nu fiți nerăbdător, 

indiferent sau disprețuitor 

• Contactul vizual: mențineți contactul vizual 

• Expresia feței: reflectă diferite stări de spirit 

• Postura și gesturile: de ex., datul din cap, mișcări adecvate, poziționare 

corespunzătoare a scaunelor 

• Atingeri: de ex., ținutul de mână, bătutul amical pe mână, îmbrățișările 

(Atenție: folosiți doar atingeri corespunzătoare, ținând cont de sexul 

persoanei vârstnice și de relația dvs. cu el/ea) 

• Folosirea de diagrame și obiecte reale:de ex., pentru a ruga o persoană 

vârstnică cu deficiențe de limbaj să facă o baie, folosiți imaginea unui 

duș 

     5.6 Răspunsuri adecvate la comportamentul persoanei asistate60 
Uneori, persoana îngrijită poate avea comportamente problematice. 

 

                                                                                                                                                            

Sursa 

figurii:https://www.morrisbart.com/articles/what-are-

the-warning-signs-of-physical-abuse-at-a-nursing-

home/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Sursa: https://www.carergateway.gov.au/help-advice/managing-health-behaviour 

https://www.morrisbart.com/articles/what-are-the-warning-signs-of-physical-abuse-at-a-nursing-home/
https://www.morrisbart.com/articles/what-are-the-warning-signs-of-physical-abuse-at-a-nursing-home/
https://www.morrisbart.com/articles/what-are-the-warning-signs-of-physical-abuse-at-a-nursing-home/
https://www.carergateway.gov.au/help-advice/managing-health-behaviour
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Comportamentul poate fi perceput drept: 

• nepoliticos sau neadecvat din punct de vedere social 

• necooperant sau retras 

• abuziv din punct de vedere verbal 

• agresiv, violent sau distructiv. 

 

Comportamentele problematice pot fi un simptom frecvent al multor 

afecțiuni, precum dizabilitățile intelectuale, problemele de sănătate psihică sau 

demența. De asemenea, comportamentele problematice se pot dezvolta în timp, în 

funcție de schimbarea stării de sănătate. 
Puteți încerca să preveniți sau să reduceți comportamentele problematice în diferite moduri. 

Cum prevenim comportamentele problematice 

Pentru a preveni comportamentele problematice: 

• încercați să reduceți posibilele cauze ale acestora. Ele pot fi declanșate de: 

o dureri sau disconfort, de ex., un mediu zgomotos 

o perturbare a rutinei sau grabă 

o oboseală 

o schimbarea medicamentelor 

o schimbarea mediului de viață 

o evenimente de viață semnificative 

o probleme în comunicare, care conduc la frustrări 

• încercați să vă asigurați că programul este constant, fără grabă 

• încercați să păstrați un mediu constant 

• explicați ce se întâmplă, pas cu pas, în propoziții simple. Chiar dacă nu vă sunt 

înțelese cuvintele, vocea dvs. calmă poate fi liniștitoare 

• asigurați-vă că persoana face suficientă mișcare și are destule activități 

• asigurați-vă că persoana se simte confortabil 
 

Puteți încerca și abordări de demonstrare și încurajare a comportamentelor 

pozitive.  
 

Cum gestionăm comportamentele problematice 

Când se înregistrează comportamente problematice: 

• retrageți-vă atunci când este posibil. Este posibil să trebuiască să lăsați persoana 

în pace până ce se calmează 

• rămâneți calm și vorbiți pe un ton calm și liniștitor 

• remediați cauza, dacă este posibil. 

• încercați să distrageți persoana. Poate fi de folos să serviți o băutură sau o 

gustare împreună, să faceți o plimbare sau să vă uitați pe o revistă 
 

Cum primim ajutor în ceea ce privește comportamentele problematice 
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Puteți vorbi cu medicul dacă aveți preocupări în ceea ce privește 

comportamentele problematice. Acesta poate verifica dacă comportamentul este 

provocat de o boală sau este un efect secundar al unui medicament. 

  Factori de influenţă 
Competențe de comunicare 

1. Aspectul 

fizic 

i) Auzul 

-Deteriorarea auzului 

 

ii). Vederea 

- Cataracta și hipermetropia 

sunt probleme frecvente 

• Vorbiți mai tare 

• Vorbiți mai lent 

• Încurajați persoana vârstnică să 

poarte aparatul auditiv 

• Folosiți gesturi și expresii faciale 

• Folosiți diagrame sau scrieți 

mesajul astfel încât să poată fi 

citit. 

• Prezentați mediul și persoanele 

din preajmă 

2. Aspectul 

psihologic 

i) Gândirea 

- Diferențe în modul de a gândi 

- Prejudecăți 

 

ii) Starea de spirit 

- Poate afecta calitatea 

comunicării 

• Apreciați poziția și sentimentele 

altora din punctul lor de vedere 

• Oferiți feedback și confirmări 

imediate pentru a reduce 

neînțelegerile 

• Schimb de opinii pentru a ajunge 

la un acord 

• Trebuie să urmăriți dacă opinia 

dvs. este logică și bazată pe 

rațiune 

• Nu trebuie să lăsați convingerile 

ilogice să vă afecteze judecata și 

analiza 

• Acordați atenție stării de spirit a 

celorlalți 

• Fiți respectuos și liniștitor 

3. Aspecte de 

mediu 

i) Perturbările 

- Afectează concentrarea 

 

ii) Confidenţialitatea 

- Mai ales atunci când sunt 

implicate aspecte personale sau 

confidențiale 

• Reduceți zgomotul și 

perturbările mediului 

înconjurător 

• Asigurați un mediu confortabil 

• Mențineți confidențialitatea, 

pentru a oferi senzația de 

siguranță 
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iii) Timpul adecvat 

- Poate facilita claritatea în 

comunicare 

• Programarea adecvată a 

timpului 

Sursa tabelului:  

https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html 

 

5.7 Proceduri de urgenţă și de siguranţă, inclusiv Manevra Heimlich 
 

Sfaturi privind siguranţa în alimentarea61 persoanei vârstnice 

• Ajutați persoana în vârstă să poarte proteză, dacă este necesar. 

• Asigurați-vă că persoana în vârstă stă confortabil, în poziție verticală, pentru a 

înghiți corect. Scaunul trebuie reglat la o înălțime adecvată 

• Asigurați-vă că persoana în vârstă este pe deplin conștientă în timpul hrănirii. 

• Asigurați poziționarea corespunzătoare a persoanei în vârstă. O poziție ușor 

flexată a capului și bărbia în piept reduc riscul de sufocare. 

• Mâncarea trebuie servită la temperatura adecvată, adică nu la o temperatură 

prea mare. 

• Nu vă grăbiți, acordați suficient timp hrănirii. Dacă persoana în vârstă refuză 

să mănânce, încercați să aflați motivul și să îi furnizați asistență în mod 

corespunzător. 

• Observați prezența unor semne de dificultăți în înghițire, precum tusea, 

aspirarea de mâncare pe nas etc. În cazul sufocării sau al aspirării mâncării, 

păstrați-vă calmul și sunați la spital. 

• Semnele și simptomele aspirației de mâncare: 

o Dificultăți în respirație 

o Angorjarea feței și a venelor gâtului 

o Fața devine vânătă, pierderea cunoştinţei în cazuri grave. 

• Asigurați un aport adecvat de lichide pentru persoanele vârstnice care nu se 

pot hrăni singure, pentru a preveni deshidratarea. 

 

Îngrijirea după hrănire 

• După hrănire verificați ca în gură să nu fi rămas resturi de alimente, asigurați 

igiena bucală, ștergeți gura cu un prosop umed și asigurați o igienă personală 

corectă. Curățați protezele. 

• Luați tacâmurile, șorțul și șervețelele. Lăsați persoana în vârstă să se 

odihnească confortabil. 

• Evitați să vă întindeți direct după hrănire. Rămâneți așezat în poziție verticală 

timp de cel puțin 20-30 de minute ca să nu aspirați mâncarea. 

                                                           
61 Sursa: https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/diet/feeding.html 
 

https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html
https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/diet/feeding.html
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• În cazul persoanelor vârstnice deosebit de fragile, trebuie observată starea 

psihică după hrănire și monitorizate semnele de aspirație și sufocare. 

 

În timp ce mâncați, este posibil să vă sufocați cu un obiect străin care rămâne 

blocat în gât sau pe trahee, blocând fluxul de aer. La adulți, acest lucru se întâmplă de 

regulă cu o bucată de mâncare. Semnul universal pentru sufocare este cel al mâinilor 

încleștate pe gât. Dacă persoana nu face acest semn, urmăriți semnele de mai jos62: 

• Imposibilitatea de a vorbi 

• Respirație greoaie sau zgomotoasă 

• Persoana face zgomote ciudate când încearcă să respire 

• Tuse, care poate fi slabă sau puternică 

• Pielea, unghiile și buzele vinete sau închise la culoare 

• Pielea se înroșește, apoi devine palidă sau vineție 

• Pierderea cunoștinței 

 

Dacă persoana poate tuși puternic, trebuie să tușească în continuare. Dacă 

persoana se îneacă și nu poate vorbi, plânge sau râde cu putere, se recomandă 

manevra Heimlich (apăsări pe abdomen). Pentru aceasta, trebuie:  

• Să vă așezaţi în spatele persoanei. Să așezați un picior puțin mai în față decât 

celălalt, ca să stați în echilibru. Să îi înconjurați talia cu mâinile. Să înclinați ușor 

persoana în față.  

• Să strângeţi pumnul. Să îl așezați imediat deasupra buricului persoanei. 

• Să apucaţi pumnul cu mâna cealaltă. Să apăsați puternic pe abdomen cu o 

mișcare rapidă în sus, ca și cum încercați să ridicați persoana. 

• Efectuaţi între 6 și 10 apăsări pe abdomen până la eliminarea blocajului. 

 

                                                           
62 Sursa: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-choking/basics/art-20056637 

Aşezaţi-vă în 

picioare sau în 

genunchi în spatele 
persoanei care se 

sufocă. Înconjuraţi-i 

talia cu o mână şi 
aşezaţi-vă pumnul 

între buric şi cutia 

toracică. Degetul 
mare trebuie să fie 

îndreptat în interior, 

spre abdomen. 

Folosiţi mâna de 

deasupra pentru a 

mări forţa, apăsând 

spre interior şi în 
sus, împingând aerul 

din plămânii 

victimei. Dacă nu 
reuşiţi să eliminaţi 

blocajul, repetaţi 

manevra de 4 ori. 

Aşezaţii cealaltă 

mână peste 

prima. 

https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-choking/basics/art-20056637
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1. Test de evaluare 

1. De ce este nutriția corectă atât de importantă pentru persoanele în vârstă? 

2. Care sunt riscurile unei hidratări deficitare?  

3. De ce credeți că trebuie curățate bine instrumentele și obiectele pentru 

prepararea alimentelor? 

4. Care sunt tehnicile corecte de hrănire? 

5. Comunicarea este importantă în timpul mesei? De ce? 

6. Descrieți procedura de siguranță și procedura de urgență. 
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Modulul nr. 6  Mobilizarea şi  transportul  persoanelor  vârstnice,  

inclusiv a celor  dependente 
 

1. Satisfacerea nevoii de mişcare a persoanei vârstnice dependente 
 

 A te mișca şi 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  pozitie care să permită eficacitatea funcțiilor 

organismului63 ( 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.  

Deoarece cercetarea susține nevoia critică de mobilizare a persoanelor 

vârstnice, zicala „Dacă nu o folosiți, o veți pierde” rezumă slăbiciunea și pierderea 

statusului funcțional observate în cazul repausului prelungit la pat. 

 Persoana vârstnica dependentă  are nevoie sa 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 mișcare64 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 complicatii 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 împiedice 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.  

                                                           

63 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. 

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

Fundamentale, editura Viata Medicala Romaneasca,, vol 1, 2008, pg 185; 
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Sursele de dificultate ce determină imobilizarea unei persoane vârstnice65 

sunt : 

1. surse de ordin fizic (alterarea centrilor nervosi, 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 persoana 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 

dependente66, de  natura şi complexitatea problemelor medicale pe care le are, de  

motivaţia,  tipul de reactivitate, atitudinea persoanei vârstnice dependente. Astfel, 

gradul de intensitate al terapiei mobilizării va crește cu exerciţii pasive şi treptat, în 

funcţie de evoluţia stării, exerciţii autopasive şi active.  Exercițiile se fac întotdeauna 

înainte de mese, iar momentul în care se începe mobilizarea precum și ritmul vor fi 

mereu cele recomandate de medic. 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 situatia în care 

segmentul mobilizat este dureros, se recomandă  efectuarea unui masaj ușor.  

Executarea mobilizării în bune condiţii a vârstnicului dependent  este in 

competenţa unui specialist în kinetoterapie. Kinetoterapeutul poate recomanda 

acestuia, personalului de îngrijire al vârstnicului, precum și membrilor familiei 

implicați în procesul de îngrijire a persoanei vârstnice dependente, tipurile de exerciții 

ce pot fi realizate și modul efectuării exercitiilor.  

 
 

2. Definirea noţiunii de transport al persoanei vârstnice dependente 

 

Transportul face parte integrantă din îngrijirea persoanei vârstnice 

dependente (P.V.D.), dar nu este o condiţie obligatorie, ci depinde de afecțiunea și 

complexitatea problemelor medicale pe care le acesta le are și de natura acestor 

probleme medicale. 

În funcție de tipul, natura si gravitatea afecţiunii dar și  de scopul său, 

transportul persoanelor vârstnice dependente se poate realiza conform figurii 1:  
 
 
 
 

 

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

Fundamentale, editura “ Viata Medicala Romaneasca,, vol 1, 2008, pg 188; 
66  Gabriela-Maria Man, Psihologia varstei a treia și a patra , Editura Trei, 2017, pg 334 
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Figura numărul 1- Mijloacele de transport ale P.V.D. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 

Astfel, în timpul transportului persoanei  vârstnice  dependente se are în 

vedere ca  poziţia acestuia să fie cea mai comodă, cu menajarea părţilor dureroase67, 

iar acolo unde avem de-a face cu plăgi, acestea să fie pansate şi bine fixate. 

Dacă vârstnicul prezintă un traumatism, in funcţie de locul şi gravitatea 

acestuia se va alege poziţia adecvată68 , tehnicile de transport regăsindu-se detaliat în 

cadrul cursului. 

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

Fundamentale, editura “ Viata Medicala Romaneasca,, vol 1, 2008, pg 222; 
68 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 trasportului69. 

Transportul persoanele  vârstnice dependente  pentru diverse investigaţii70 trebuie să 

fie realizat în timp optim, deoarece transportul efectuat cu întârziere sau în condiţii 

neadecvate poate determina agravarea bolii sau chiar decesul vârstnicului. 
 

3. Modalităţi de mobilizare a vârstnicului funcţie de afecţiunile acestuia și 

gradul de dependenţă 
 

Obiectivele mobilizării 

• Prevenirea complicațiilor 

• Stimularea tonusului fizic și psihic 
 

În funcție de cât se poate mișca persoana vârstnică, mobilizarea se împarte în 

două tipuri: 
  

a. Mobilizarea vârstnicului care se poate mișca, însă nu suficient încât să-și poată 

desfășura activitățile zilnice singur 
  

Din cauza imobilizării pot apărea diverse complicații, în cazul persoanelor 

vârstnice escarele fiind cel mai des întâlnite, alături de atrofierea mușchilor. De aceea, 

este necesar ca personalul de îngrijire să se asigure că persoana asistată nu petrece 

foarte mult timp în aceeași poziție, mișcarea acesteia fiind esențială pentru 

normalizarea tonusului muscular, menținerea mobilității articulare, stimularea 

metabolismului, stimularea circulației sanguine și asigurarea stării de bine și de 

independență.  

Mobilizarea se face în funcție de natura bolii de care suferă persoana îngrijită, 

de starea generală de sănătate a acesteia și de tipul de reactivitate. Înainte de a se 

începe, este nevoie ca personalul de îngrijire să: 

• pregătească materialele necesare: cadru mobil, scaun cu rotile, baston sau cârje, 

după caz; 

• anunțe pe persoana vârstnică de ceea ce urmează, să-i descrie mișcările care vor 

fi făcute, să-i explice de ce este important să facă asta și să-l ajute să se îmbrace 

corespunzător. 
 

b. Mobilizarea persoanei imobilizate la pat 

 Dacă persoana îngrijită nu se poate mișca deloc, atunci schimbarea poziției în 

pat este asigurată în totalitate de către personalul de îngrijire. 

                                                           
69 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 

70   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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 Acesta trebuie să facă mișcări precum: 

• întoarcerea în decubit lateral; 

• întoarcerea din decubit lateral în decubit dorsal; 

• așezarea în poziția semișezândă și șezândă; 

• repoziționarea, dacă persoana asistată a alunecat de pe pernă. 

• În cazul pacienților imobilizați, paralizați, se efectuează schimbări pasive de 

poziție, pentru care este necesară o poziție potrivită a îngrijitorului pentru a 

ridica mai ușor persoana vârstnică și cu efort fizic minim. Astfel: 

• Se va prinde persoana îngrijită precis și cu toată mâna, așezând palma pe 

suprafața corpului astfel încât contactul să fie cât mai mare; 

• Îngrijitorul se va așeza cât mai aproape de patul persoanei asistate, cu 

picioarele depărtate pentru a se asigura o susținere mai bună; 

• Genunchii vor fi flexați puțin, iar coloana vertebrală ușor aplecată pentru a nu 

se pune presiune pe discurile intervertebrale. 

 

Și vârstnicii care nu se pot deplasa, atât timp cât sunt conștienți, au nevoie de 

explicații cu privire la ce urmează să se întâmple. Personalul de îngrijire trebuie să 

explice ce va face, de ce și cum, asigurându-se în același timp că acțiunile sale nu 

provoacă niciun disconfort. 
 
 

EFECTUAREA PROCEDURII: 

 

1. Mobilizarea pasivă: 

• Se execută mişcări de flexie şi rotaţie ale capului; 

• Se continuă exerciţii ale membrelor superioare şi inferioare prin mişcări de 

• flexie, extensie, abducţie, adducţie, supinaţie şi pronaţie, mobilizându-se toate 

articulaţiile 

• cu blândeţe; 

• Se observă faciesul persoanei asistate pentru a afla dacă are dureri; 

• Se masează membrele în sensul circulaţiei de întoarcere. 

 

              2. Ridicarea în poziţie şezând: 

a) În pat 

• Se ajută pasiv persoana asistată să se ridice sprijinindu-o cu perne sau folosind 

rezemătorul mobil; 

• Dacă este posibil, se montează deasupra patului o agăţătoare mobilă stimulând 

vîrstnicul să se ridice sprijinindu-l cu perne dacă este necesar. 

b) La marginea patului: 

• Executarea de către o singură persoană: 

o Se introduce o mână sub regiunea omoplaţilor, iar cealaltă sub regiunea 

poplitee. Dacă este cazul persoana asistată este rugată să se prindă de 

gâtul personalului de ingrijire; 

o Se rotesc picioarele persoanei varstnice într-un unghi de 90° lăsându-le 

să atârne uşor la 
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o marginea patului; 

o Se observă faciesul vârstnicului. 

 
https://www.magazinulortopedic.ro/blog/ce-trebuie-sa-stie-un-ingrijitor-varstnici-in-

legatura-cu-mobilizarea-bolnavilor  

 

• Executarea de către 2 persoane: 

o O persoană se aşează spre capul persoanei asistate introducând mâinile sub 

omoplaţi; 

o Se roagă ajutorul să introducă mâinile sub regiunea poplitee; 

o Se sincronizează mişcările ridicând spatele pacientului și rotind picioarele 

cu 90° 

o aducându-le la marginea patului; 

o Se menţine persoana asistată în această poziţie - la început câteva minute, 

crescând apoi 

o treptat timpul; 

o Se reaşează vârstnicul pe pat, executând mişcările în sens invers. 

 

c) Aşezarea pacientului în fotoliu/scaun cu rotile 

•  Se aşează persoana asistată la marginea patului; 

•  Se oferă persoanei vârstnice papucii; 

•  Se aşează fotoliul/scaunul cu rotile cu rezemătoarea laterală lipită de marginea 

patului; 

Personalul de ingrijire se aşează în faţa vârstnicului, introducând mâinile sub 

axile și rugându-l să ţină capul întors într-o parte; 

•  Dacă există un ajutor, fiecare se aşează de o parte şi de alta a persoanei asistate; 

•  Persoana vârstnică se prinde pe sub axilă ridicând-o în picioare; 

•  Se rotește persoana asistată cu spatele spre fotoliu aşezând-o cu grijă în 

fotoliu/scaunul cu rotile; 

https://www.magazinulortopedic.ro/blog/ce-trebuie-sa-stie-un-ingrijitor-varstnici-in-legatura-cu-mobilizarea-bolnavilor
https://www.magazinulortopedic.ro/blog/ce-trebuie-sa-stie-un-ingrijitor-varstnici-in-legatura-cu-mobilizarea-bolnavilor
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•  Se acoperă vârstnicul cu un pled dacă situaţia o cere (temperatură mai scăzută 

în 

încăpere); 

•  Persoana asistată se reașează în pat executând mişcările în sens invers. 

 

3) Ridicarea în poziţie ortostatică 

• Se repetă mişcările de aducere a vârstnicului în poziţie şezând, cât mai aproape 

de 

• marginea patului; 

• Aşezaţi-vă de o parte a pacientului şi sprijiniţi-l de sub axile; 

• Se ridică vârstnicul în picioare; 

• Se observă faciesul persoanei vârstnice menţinând-o în ortostatism câteva 

minute; 

• Se întreabă vârstnicul dacă se simte bine; 

• Se aşează persoana vârstnică pe pat dacă acuză ameţeli; 

• Se reaşează persoana asistată pe pat executând mişcările în ordine inversă. 

 

4) Efectuarea primilor paşi 

• Se întreabă echipa medicală (medicul, asistentul medical) dacă persoana 

asistată se poate deplasa; 

• Se ridică vârstnicul mai întâi în poziţie şezând cât mai aproape de marginea 

patului şi 

• apoi în ortostatism; 

• Se sprijină persoana vârstnică de braţ şi ajutând-o să facă primii paşi prin 

încăpere; 

• Se creşte distanţa de deplasare în funcţie de recomandarea medicală; 

• I se oferă persoanei vârstnice un cadru mobil dacă starea generală îi permite să 

se deplaseze singur; 

• Se supraveghează persoana vârstnică în timpul deplasării; 

• Persoana asistată este încurajată să se ridice şi să se deplaseze pe măsură ce 

starea general îi permite. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMPORTANT 

În efectuarea manevrelor de mobilizare și îngrijire corporală trebuie să se 

analizeze cu atenție corpul vârstnicului și, dacă se observă semne ale apariției 

escarelor sau dacă cele existente arată îngrijorător, să se comunice de urgență cele 

observate aparținătorului și/sau medicului personal al pacientului. 
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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). 

 

Mobilizare automatizată la centrul rezidențial pentru vârstnici din Bagà 

                         
         Sursa: arhiva proiectului STRACOV, Erasmus + 

 

 

4. Transportul persoanei vârstnice dependente 

În funcţie de gravitatea afecţiunii, de scopul transportului, de distanţă, 

transportul se face cu: 

- brancarda (targa); 

- căruciorul (scaunul cu rotile); 

- fotoliul şi patul rulant; 

- mijloace improvizate în caz de urgenţă; 

- vehicule speciale: autosalvări, elicoptere, avioane sanitare. 

Întrebarea ce apare, este: În ce situații este necesar transportul persoanelor 

vârstnice dependente?   

Astfel, situațiile care impun transportarea persoanelor vârstnice, sunt:  

1. În evacuarea persoanelor ce sunt victime ale unor  situații de accidente; 

2.  Când persoana vârstnică dependentă nu se poate deplasa si 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 pentru deplasarea în interiorul 

locuinței unde este îngrijit. 

Vor fi obligatoriu transportate următoarele categorii de vârstnici:  
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- 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 tulburari motorii şi de echilibru; 

- vârstnicii care prezintă hemoragii şi/sau vărsături; 

- - unele categorii de vârstnici cu tulburări psihice, etc.71 

Principii:  

- Persoana asistată va fi așezată comod în funcție de suferința acuzată; 

- Mobilizarea persoanei asistate se face cu delicatețe, precauție, ferind-o 

de traumatisme, durere sau oboseală, pentru a nu-i agrava starea; 

- Se va acoperi pentru a nu răci; 

- Va fi atent supravegheată. 

 

4.1. Transportul persoanei vârstnice dependente cu brancarda (targa) 

− Pregătirea brancardei (tărgii): 

o brancarda (targa) se acoperă cu o pătură şi cu un cearceaf, la nevoie, se 

acoperă cu muşama şi aleză, pernă subţire. 

− Aşezarea pacientului pe brancardă (targă): 

- persoana vârstnică dependentă este aşezată cu privirea în direcţia mersului 

- la urcatul scărilor, brancardierul din urmă va ridica până la nivel orizontal. 

Dacă panta este prea accentuată, se poate duce pacientul la urcare, cu capul 

înainte. 

- de asemenea, dacă persoana asistată trebuie supravegheată tot timpul, este mai 

bine ca aceasta să fie transportată cu capul înainte, pentru ca, stând faţă în faţa 

cu brancardierul, să poată fi supravegheată. 

- targa este ţinută de cele două extremităţi de către doi brancardieri, doar de câte 

o un singur mâner astfel încât targa să atârne de-a lungul marginii patului; 

- aşezarea persoanei asistate pe targă necesită trei persoane: acestea se vor aşeza 

de-a lungul patului de partea tărgii atârnate. 

- cele 3 persoane îşi introduc mâinile, cu palma şi degetele întinse, sub pacient, 

o astfel: 

o prima: susţine capul şi toracele, sprijinind ceafa pacientului pe 

antebraţ; 

o a doua: sprijină pacientul în regiunea lombară şi sub şezut; 

o a treia: susţine membrele inferioare; 

- prima persoană comandă mişcările pentru a ridica toți deodată pacientul. 

- după ce acesta a fost ridicat, face un pas înapoi. 

- brancardierii ridică şi cealaltă margine a tărgii, aducând-o în poziţie orizontală 

sub pacient. 

- se aşează pacientul pe targă, se acoperă. 

                                                           
71 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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−  Descărcarea se face după aceeaşi metodă, dar cu mişcările inverse. 

 

 
 
           a – la urcarea scărilor;                  b – la coborârea scărilor 
https://sjub.ro/wp-content/uploads/2019/03/EFECTUAREA-TRANSPORTULUI-BOLNAVULUI-
%c3%8eN-SPITAL.pdf 

 
 
 
 
 

Poziţia pacientului pe targă depinde de tipul de afecţiune:  

✓ În decubit dorsal (întins pe spate) 

- pacienţii cu traumatisme abdominale: cu genunchi flectaţi; 

- accidentaţii conştienţi, suspecţii de fractură a coloanei vertebrale sau a 

bazinului: se asigura suprafaţa rigidă; 

- leziuni ale membrelor inferioare: sub membrul lezat, se aşează o pernă; 

- leziuni ale membrelor superioare: membrul superior lezat se aşează peste 

toracele 

- pacientului, eventual se fixează cu o eşarfă; 

- accidentaţii în stare de şoc cu hemoragie: cu membrele inferioare ridicate. 

✓ În poziţie şezând ((membrele inferioare fac cu trunchiul un unghi de 90 

ͦ): 

- pacienţii cu traumatisme craniene, conştienţi şi fără semne de şoc: menţinuţi 

cu ajutorul pernelor; 

- leziuni ale gâtului: capul va fi flectat, astfel încât regiunea mentonieră să atingă 

toracele; 

✓ În poziţie semişezând (pe două perne sau patul cu extremitatea 

proximala ridicată la 30-40 ͦ ): 

- accidentaţii toraco - pulmonar; 

- pacienţii cu insuficienţă cardiorespiratorie; 

- accidentaţii cu leziuni abdominale - ( poziţia Fowler), cu genunchii flectaţi. 

✓ În decubit lateral (culcat pe o parte, cu membrul inferior de dedesubt 

întins, cel de deasupra flectat): 

https://sjub.ro/wp-content/uploads/2019/03/EFECTUAREA-TRANSPORTULUI-BOLNAVULUI-%c3%8eN-SPITAL.pdf
https://sjub.ro/wp-content/uploads/2019/03/EFECTUAREA-TRANSPORTULUI-BOLNAVULUI-%c3%8eN-SPITAL.pdf
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- pacienţii în stare de comă. 

✓ În decubit ventral (culcat pe abdomen fără pernă, cu capul întors într-o 

parte): 

- pacienţii cu leziuni ale feţei (craniofaciale): sub fruntea lor se aşează un sul 

improvizat din cearceafuri, sau antebraţul flectat al traumatizatului; 

- cu leziuni ale spatelui sau regiunii fesiere. 

✓ În decubit semiventral: 

- pacienţii inconştienţi, iar în caz de tulburări de deglutiţie sau hipersecreţie 

salivară, în poziţia Trendelenburg, pentru a preveni acumularea şi aspirarea 

secreţiilor. 

✓ În poziţie Trendelenburg (declivă - cu capul coborât), cu înclinarea 

maximă de 10-15°: 

- accidentaţii în stare de şoc; 

- în colaps periferic, pentru a asigura un aport mai mare de sânge în organele 

vitale. 

✓ În poziţia Trendelenburg inversat (proclivă – cu capul ridicat), cu 

înclinare de maximum 10-15° 

- accidentaţii cu fracturi ale bazei craniului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Transportul persoanei vârstnice dependente cu scaunul cu rotile sau 

căruciorul 

 

Transportarea cu scaunul cu rotile/căruciorul este indicat pentru următoarele 

categorii de vârstnici dependenți: persoane în stare de şoc, somnolenţi, astenici, 

adinamici, febrili, cu insuficienţă cardio- pulmonară gravă, suspecţi sau confirmaţi cu 

infarct miocardic, cu tulburări nervoase şi de echilibru, cu afecțiuni ale membrelor 

inferioare. 

 

 

De reţinut: 

- în leziuni ale coloanei vertebrale, pacienţii vor fi transportaţi pe o 

suprafaţă dură; se recomandă ca pacienţii să fie transportaţi în poziţia în care au 

fost găsiţi 

- în cazuri cu totul excepţionale, când este imposibil să se asigure o targă 

tare, chiar improvizată (uşă, scândură lată), transportul este admis pe pătură, 

culcat cu faţa în jos, cu excepţia celor suspecţi de fractură a coloanei cervicale. 
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Pregătirea persoanei vârstnice dependente: 

• Se anunţă vârstnicul. 

• Se îmbracă peste pijama cu halat, se pun şosetele. 

Efectuarea tehnicii: 

• Persoana asistată este ajutată să se aşeze în scaunul cu rotile/cărucior, în cazul 

în care acesta nu se poate ridica singur în picioare. Dacă persoana vârstnică nu 

se poate ridica din pat, mutarea acesteia se va face de către două persoane. 

• Personalul de ingrijire susţine membrele inferioare ale vârstnicului, îi pune 

papucii şi îi aşază picioarele pe suportul căruciorului. Membrele inferioare vor 

fi acoperite cu cearşaf şi pătură. 

• Scaunul cu rotile/căruciorul este împins din spatele bolnavului, în timpul 

transportului fiind aşezat cu faţa în direcţia mersului şi supravegheat de 

personalul de ingrijire. 

• Scaunul cu rotile/căruciorul se împinge cu grijă pentru a evita zdruncinarea 

persoanei asistate. 

 
https://amgtratate.blogspot.com/2016/04/tehnici-de-nursing-si-investigatii-5.html 

 

4.3. Tranportul persoanei vârstnice dependente cu patul prevăzut cu roți: 

Dacă persoana vârstnică este în stare gravă sau nu poate fi mobilizată, este 

transportată cu patul rulant pentru: explorări funcţionale, examinări radiologice, 

mutări dintr-un salon în altul, cură de aer pe terase. Acest sistem de transport reduce 

la jumătate numărul transbordărilor, bolnavul fiind astfel menajat. 

https://amgtratate.blogspot.com/2016/04/tehnici-de-nursing-si-investigatii-5.html
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https://www.quirumed.com/en/transport-bed-with-handrails-for-patients.html 

 

5. Concluzii 

Repausul la pat contribuie la complicațiile iatrogene, inclusiv delirul, ulcerul 

de decubit, pneumonia și atrofia musculară. Fiecare zi de imobilizare este asociată cu 

o pierdere de forță musculară de la 1% la 5% la o persoană mai în vârstă. La un vârstnic 

vulnerabil, acest lucru poate duce rapid la pierderea capacității de transfer și de 

mobilizare independentă. 

Persoanele cu risc trebuie mobilizate/repoziționate la 1-2 ore, acest lucru 

prevenind afectarea circulatiei in zonele supuse presiunii. 

Trebuie acordată atentie asezării asternuturilor astfel incât acestea să nu 

formeze cute, in special in zonele predispuse formării escarelor (zona sacrală, fese, 

omoplati, coate, genunchi, călcâie etc.). Pentru a reduce sau indepărta presiunea din 

zonele predispuse se utilizează deasemenea diverse dispozitive antiescară: saltele, 

perne. 

Ajutorul acordat bolnavului privind mobilizarea, permite ca acesta sa-si 

redobândească unele abilități esențiale pentru supraviețuire cum ar fi : igiena, 

imbrăcatul, modificarea poziției în pat, hrănirea sau efectuarera unor activități sociale 

ca plimbările, cititul, etc. 

 

Evaluarea eficacității mobilizării cuprinde două aspecte: 

 Rezultate aşteptate/dorite: 

• pacientul se mobilizează conform programului 

• nu prezintă complicaţii favorizate de imobilizare 

 

Rezultate nedorite / Ce facem dacă: 

• Persoana vârstnică refuză mobilizarea  

• se cercetează cauza: 

• prezintă dureri 

• se teme de durere 

• este slăbit 

https://www.quirumed.com/en/transport-bed-with-handrails-for-patients.html
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• prezintă ameţeli 

• se încurajează persoana asistată 

• i se acordă mai mult timp 

• este asigurată că personalul de ingrijire este acolo pentru a o ajuta 

• se acţionează cu blandeţe 

• se reduce durata mobilizării (dacă pacientul se simte slăbit sau are ameţeli) 

Printr-un transport efectuat în condiţii bune, cu mult menajament şi atenţie 

faţă de pacient, ţinând cont de afecţiunea de care suferă acesta, se evită agravarea 

durerilor şi apariţia altor complicaţii, cum ar fi: înrăutăţirea stării, producerea unui 

şoc traumatic, transformarea unei fracturi închise într-una deschisă, provocarea de 

hemoragii etc. 
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Test de evaluare 

 

1. Pentru executarea de către o singură persoană a mobilizării în poziţie șezînd 

la marginea patului a vârstnicului se execută următoarele manevre: 

a) Se introduce o mână sub regiunea omoplaţilor 

b) Cealaltă mînă se introduce sub regiunea fesieră  

c) Dacă este cazul persoana asistată este rugată să se prindă de gâtul personalului 

de ingrijire 

d) Se rotesc picioarele persoanei varstnice într-un unghi de 45° lăsându-le să 

atârne uşor la marginea patului; 

 

2. Manevrele de transfer al pacientului din pat în fotoliul/scaunul cu rotile 

sunt: 

a) ridicarea in pozitie sezânda a pacientului, pe marginea patului  

b) aşeazarea fotoliului/scaunului cu rotile cu rezemătoarea laterală lipită de 

marginea patului  

c) intoarcerea pacientului cu fața la fotoliu 

d) așezarea in fotoliu 

 

3. Incercuiti afirmaţiile adevarate despre poziţiile bolnavilor pe timpul 

transportului cu targa: 

a) În colapsul periferic bolnavii se transportă în poziție șezând. 

b) Bolnavii dispneici, cu insuficiență cardio-respiratorie vor fi mentinuti in 

decubit dorsal, cu o perna subtire. 

c) Bolnavii sunt transportați in decubit dorsal in cazul leziunilor spatelui sau ale 

regiunii fesiere 

 

4. Pozitia pacientului inconstient, în comă, in timpul transportului trebuie sa 

fie: 

a) decubit lateral                                    

b) decubit dorsal 

c) decubit semiventral                                                                                                

d) piciorul de dedesubt flectat 

 

5. In situatia transportului pacientului cu targa de catre doua persoane se au in 

vedere urmatoarele: 

a) purtatorul de la capatul din urma al targii supravegheaza permanent pacientul 

b) la urcarea scarilor, pacientul va fi transportat cu capul inainte 

c) la coborarea scarilor, pacientul va fi transportat cu picioarele inainte 

d) la urcarea scarilor, purtatorul din spate va ridica targa la nivel orizontal 
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Modulul nr. 7   Complianţa şi administrarea prescripţiilor medicale 
 

Introducere 

 

În societatea noastră, asistăm astazi la o îmbătrânire a populaţiei. Multe 

persoane ating vârste înaintate doar cu limitari funcţionale minore. În orice caz, există 

deasemenea, persoane vârstnice care suferă de procese de îmbătrânire normală sau 

patologică care limitează statusul lor funcţional.  

Simultan cu scăderea în funcţionare şi activităti, persoana vârstnică 

acumulează mai multe boli şi simptome care necesită tratament medicamentos. 

Având în vedere că cel mai comun tratament medical este astăzi cel farmacologic, 

vârstnicii utilizează substanţial mai multe medicamente, 20-30% dintre aceştia luând 

între 4 si 6 medicamente/persoană pe zi. Bătrânii care sunt instituţionalizaţi utilizează 

chiar mai multe, aproximativ zece medicamente/persoană pe zi. Este cunoscut că 

polifarmacia se asociază cu un risc crescut de reacţii adverse, interacţiuni 

medicamentoase şi cu o complianţă scăzută. 

Vârstnicii folosesc în general mai multe medicamente, datorită asocierii 

frecvente a bolilor cronice, precum şi suprapunerii suferinţelor acute, astfel riscul 

patologiei iatrogene se triplează peste 65 de ani. Simptomele şi semnele reacţiilor 

toxice medicamentoase sunt nespecifice, bolnavul prezentându-se de urgenţă pentru 

hipotensiune arterială, aritmii, greţuri, confuzie, fatigabilitate, sau retenţie de urină. 

  www.dreamstime.com 

7.1 Definiţia complianţei                 

 Cuvântul “complianţa” provine de la cuvântul latinesc “complire” care 

semnifică a completa și, prin urmare, a finaliza o acțiune, o tranzacție sau un proces și 

a împlini o promisiune. 

      Complianţa poate fi definită ca măsură în care comportamentul persoanei 

coincide cu indicaţia medicală. Aşa cum arată definiţia, complianţa la medicaţie indică 

cât de bine urmează pacientul prescripţiile medicamentoase eliberate de către 

personalul medical. 

      Complianţa cu medicația (sinonimul: aderența) se referă la gradul sau 

amploarea conformității cu recomandările privind tratamentul zilnic de către medic 

cu privire la momentul, doza și frecvența. 

      Noncomplianţa apare atunci când un pacient uită sau neglijează să ia dozele 

prescrise la orele recomandate sau decide să întrerupă medicamentul fără a consulta 

medicul. Noncomplianţa pacientului poate fi intenționată sau neintenționată. 
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Motivele neintenționate pentru nerespectarea instrucțiunilor medicului se datorează, 

în principal, incapacității de a gestiona aspectele practice ale medicaţiei. 

Noncomplianţa intenționată, pe de altă parte, este atunci când persoana decide să nu 

ia medicamentul din anumite motive. 
 

 

 

 

 

 

 

7.2. Cauzele noncomplianţei 

S-a demonstrat ca noncomplianţa la medicaţie este epidemică în rândul 

persoanelor vârstnice şi este unul dintre motivele principale de respitalizare. 

Numeroase studii au arătat că noncomplianţa şi complianţa inadecvată la prescripţia 

medicală au ca rezultat atât creşterea morbidităţii şi mortalităţii cât şi creşterea 

costurilor de îngrijire medicală. 

Noncomplianţa este multifactorială. 
 

 

 

 

 

 

    Motivele pentru care persoanele în vârstă nu reușesc să se conformeze 

medicamenţiei se împart în patru categorii principale: 

 

Factori fizici și psihologici:  

• Pierderea vederii sau a auzului poate împiedica capacitatea unei persoane în 

vârstă de a citi și înțelege etichetele cu instructiuni și alte prescripţii eliberate 

de medic sau farmacist sau să audă instrucțiuni despre regimul său și cum să 

ia medicamentele (cum ar fi oral , de două ori pe zi, cu alimente etc.). 

• Limitările de mobilitate: reducerea mobilităţii și a dexterităţii poate limita 

capacitatea unei persoane de a lua medicamentele conform prescripțiilor  și de 

a deschide și închide flacoanele prevăzute cu capace cu sisteme de siguranţă. 

• Tipul bolii: Studiile efectuate la pacienții cu afecțiuni cronice arată că este mai 

gravă complianța atunci când medicamentul este luat preventiv, boala nu are 

simptome și nu există consecințe negative imediate ale non-complianţei. 

Complianţa semnifică faptul că pacientul își exprimă 

acordul de a lua medicamentele conform instrucțiunilor și apoi 

să urmeze acest acord, acceptând responsabilitatea de a lua 

medicamentele conform convenţiei. 

 

Cât de mare este problema neconformității medicamentelor?  

Până la 60% din toate medicamentele prescrise sunt luate incorect sau 

nu sunt luate deloc. 
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 O boală ușor de recunoscut și cu simptome neplăcute care sunt ușurate prin 

utilizarea medicamentelor este mult mai probabil să promoveze respectarea 

regimurilor de medicație. Unii pacienți folosesc simptomele ca barometru pentru a 

determina când trebuie să întrerupă administrarea de medicamente. 

• Pierderea de memorie, depresia şi tulburările cognitive sunt factori psihologici 

care pot afecta în sens negativ complianţa. 
 

Factori comportamentali: Aceştia includ izolarea socială, convingerile sociale 

si despre sănătate şi condiţia economică. 

• Multe persoane vârstnice trăiesc singure. Studiile au arătat că persoanele care 

traiesc singure adesea eşuează în a urma indicaţiile medicale.  

• Pentru vârstnicii cu venituri fixe, minime, imposibilitatea de achiziţionare a 

medicamentelor scumpe poate fi deasemenea un factor de non-complianţă. 

• Pacienţii au numeroase convingeri în legatură cu sănătatea lor şi despre 

potenţiala eficacitate a oricărui tratament propus. De exemplu, unii vârstnici 

pot crede: 

➢ “Trebuie să acorzi corpului tău ceva pauză de la medicaţie din moment 

ce într-un fel sau altul corpul tău devine dependent sau imun la 

aceasta”. Sau 

➢ “Trebuie să iei medicamente doar când eşti bolnav nu şi când te simţi 

bine”. Sau 

➢ “Dacă o doză este bună, două sunt şi mai bune”. 
 

Factorul tratament: Acesta include durata şi complexitatea medicaţiei.  

Rata complianţei scade când tratamentul este de lungă durată şi schema de 

tratament include mai multe medicamente care trebuiesc luate concurenţial.  

Alţi factori includ tipul medicaţiei prescrise (anticiparea sau experimentarea 

efectelor adverse) şi percepţia medicaţiei de către pacient (mărimea, forma şi culoarea 

medicamentelor).  

Factorul de interacţiune personal medical/pacient:  Acesta presupune cât de 

bine comunică medical şi farmacistul cu pacientul astfel încât persoana vârstnică să 

înţeleagă importanţa tratamentului în controlul bolii. Calitatea şi conţinutul 

instrucţiunilor medicului, conţinutul etichetelor de la farmacie şi abilitatea pacientului 

de a pune întrebări pot afecta complianţa 
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Cauzele noncomplianţei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singh et al. J Pharm Pract 2006; 19; 361-368; Kane J Clin Psychiatry 2006; 67 (suppl 5): 9-14; 

Turner et al. Poster presented at ECND, October 13-17 2007, Viena, Austria  

 

7.3. Activităţile care să asigure complianţa la medicaţie 

Măsuri simple care pot îmbunătăţi complianţa: 

• Educarea pacienţilor în legătura cu boala şi tratamentul. Strategiile de 

îmbunătățire a complianţei includ medicii și farmaciștii care trebuie să educe 

pacienții cu privire la regimurile lor de medicamente. Cu educația și sprijinul 

adecvat, vârstnicii pot depăși dificultățile de complianţă. Educația pacienților 

nu înseamnă doar repetarea indicațiilor sau înmânarea materialelor tipărite. 

Este un proces care implică abilități în colectarea de date, individualizarea 

instrucțiunilor, solicitarea și susținerea pacientului și evaluarea și urmărirea 

succesului acestuia în implementarea schemei de tratament. 

• Simplificarea schemei de tratament: reducerea numărului de medicamente şi 

frecvenţa dozelor 

• Folosirea preparatelor cu eliberare prelungită pentru reducerea frecvenţei 

dozelor 

• Implicarea personalului de îngrijire în managementul medicaţiei  

• Explicarea pacienţilor despre efectele secundare comune care pot dezvolta 

toleranţa 

Tratamentul 

 

Efectele secundare 

Eficacitatea 

Lipsa conştientizării din partea medicului 

Complexitatea tratamentului 

Asociere terapeutica saraca 

Accesul la tratament 

Cost 

 

Psihologice/sociale 

 

Stigma (bolii şi a medicaţiei) 

Factorii stresori din mediu 

Nivelul sprijinului familiei/prietenilor 

Rutina zilnică neregulată 

Abuzul de substante 

Credintele religioase 

 

Boala 

 

Lipsa simptomelor/simptome minore 

Severitatea bolii 

Tulburări cognitive 

Deficit motivaţional 

 

Natura umană 

 

Este dificil pentru oricine să 

menţină o aderenţă totală, de 

exemplu, la exerciţiu, dieta. 

Pacientul nu crede în 

necesitatea medicaţiei, odată ce 

răspunsul la tratament a fost atins. 
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• Utilizarea de jurnale, calendare sau diagrame cu medicaţia. Acestea pot fi 

instrumente utile pentru pacienții cu deficiențe de memorie sau pentru 

pacienții cu scheme complexe de medicație. 

• Folosirea flacoanelor cu capac obişnuit în locul celor cu capac de protecţie 

pentru copii 

• Folosirea pe flacoane a etichetelor cu scris mare 

• Folosirea ajutoarelor de complianţă, cum ar fi tabletierele şi dispozitivele 

pentru administrarea preparatelor inhalatorii, picăturilor de ochi, etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Managementul medicaţiei 

                                                   

http://www.redcrier.com/course-list-training-outcomes/care-administration-of-medicines/ 

 În literatură, managementul medicaţiei a fost definit în diferite moduri. Unii 

argumentează că managementul medicaţiei are legatură cu managementul total al 

utilizării medicamentului, din perspectiva financiară. Alţii văd managementul 

medicaţiei ca partea practică a complianţei pacientului la medicaţie. Există, 

deasemenea opinia că managementul medicaţiei acoperă aspectul administrativ al 

utilizării medicamentului, cum ar fi prescrierea şi administrarea acestuia. Unii încă 

folosesc termenul de managementul medicaţiei pentru a defini manipularea 

medicamentelor, cum ar fi cunoaşterea, cum şi de ce să fie luate medicamentele şi 

abilitatea de a desfăşura activităţile pe care le implică administrarea lor.                  

Metoda AIDES de imbunatatire a compliantei (aderentei) la medicatie 

       A: Apreciere, evaluare            Evaluarea intregii medicatii 

       I: Individualizare         Individualizarea schemei de tratament 

       D: Documentare                     Furnizarea de comunicari scrise  

       E: Educatie                             Asigurarea unei educatii precise si continui 

adaptate nevoilor pacientului           

       S: Supraveghere                       Supraveghere continua a tratamentului 

http://www.redcrier.com/course-list-training-outcomes/care-administration-of-medicines/
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Se poate spune că managementul medicaţiei reprezintă o activitate 

instrumentală de auto-îngrijire care necesită capacităţi cognitive şi funcţionale pentru 

a coordona şi executa sarcini asociate. 
  

           Managementul medicaţiei este un process care include cinci paşi: 

 

• Prescrierea. Pentru a putea primi o rețetă pentru un medicament, persoana în 

vârstă trebuie să meargă la consult medical, să comunice problema și să se 

formuleze diagnosticul corespunzător. 

• Achiziţionarea medicamentelor.  După prescrierea unei rețete, persoana 

vârstnică trebuie să meargă la farmacie, să comunice cu farmacistul despre 

prescripție și medicamente, să pună întrebări potrivite, să plătească și să se 

întoarcă acasă. 

• Stocarea medicamentelor. Medicamentele trebuie păstrate în condiții adecvate 

pentru a-și menține acțiunea corespunzatoare, deoarece substanțele se pot 

modifica atunci când sunt afectate, de exemplu, de lumină, apă, oxigen etc. 

Aceasta înseamnă că persoanele în vârstă care utilizează medicamentele 

trebuie să-și amintească instrucțiunile date la farmacie sau cele citite de pe 

prospect, pentru a păstra corect medicamentul.  

• Pregătirea dozelor pentru administrare. Persoanele care pregătesc dozele 

trebuie să-şi amintească sau să fie capabile să citească instrucţiunile de dozaj, 

de exemplu, numărul de tablete la timpul corespunzator. 

• Administrarea.  Majoritatea medicamentelor sunt fabricate sub formă de 

tablete sau capsule care trebuie înghițite. În aceste cazuri, administrarea 

medicamentelor este destul de simplă, deși acest lucru nu poate fi întotdeauna 

fără probleme. În alte cazuri, administrarea poate fi destul de complicată, 

implicând, de exemplu, inhalarea, aplicarea picăturilor de ochi sau injectarea 

subcutanată a unui medicament, etc. 
 

7.5. Reguli de administrare a prescripţiilor medicale 

Medicamentele sunt substanțe sau combinații de substanțe utilizate în scop: 

• terapeutic, pentru ameliorarea și / sau tratamentul bolilor și simptomelor; 

• preventiv, pentru a preveni apariția manifestărilor patologice.      
 

                                                                                                                  

       

http://about-amg.blogspot.com/2013/10/administrarea-medicamentelor-curs-1_23.html  

http://about-amg.blogspot.com/2013/10/administrarea-medicamentelor-curs-1_23.html
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Medicamentele pot fi:        

• de origine naturală:                                                                                                 

a) vegetale;  

b) animale;  

c) minerale;                                        

                                                                                                                                                                     

• de origine chimică, obținute fie prin sinteza substanțelor active naturale în 

laborator, fie prin combinarea elementelor chimice care tind spre o substanță 

activă;  

• obținute prin metode genetice. 

Medicamentele se administrează în anumite doze (cantitatea de substanță 

activă), numite doze terapeutice. 

Doza terapeutică reprezintă cantitatea utilizată pentru a obține efectul 

terapeutic dorit. 

Depășirea acestei doze poate determina diverse tulburări ale corpului, poate 

avea consecințe grave (doză toxică), cauzând chiar moartea (doza letală). 
 

 

Reguli generale de administrare a medicamentelor: 

1.  Respectarea medicamentului prescris; 

2.  Identificarea medicamentului 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. 

8.  Respectarea somnului 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 asistatului 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 varstnicului/ persoanei asistate asupra medicamentelor prescrise în 

ceea ce priveşte cantitatea, modul de administrare, efectul urmărit şi efectele 

secundare. 
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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. 
 

7.6. Tehnicile de administrare a medicamentelor 

În funcţie de modul de administrare, medicamentele se clasifică în: 

 

• Medicamente de uz intern – includ toate medicamentele care acţionează după 

ce intră în circulaţia sanguină pe diferite căi: oral sau parenteral.  

Medicamentele de uz intern se prezintă sub mai multe forme: pulberi, siropuri, 

picături, poţiuni, suspensii, tablete, drajee, capsule, granule, supozitoare.  

• Medicamente de uz extern – medicamente aplicate pe tegumente sănătoase sau 

pe leziuni tegumentare  

• Medicamente de uz local – sunt pentru tratamentul afecţiunilor locale, de 

exemplu, picături oculare pentru afecţiunile oftalmologice sau aerosoli pentru 

diferite afecţiuni pulmonare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.1. Administrarea medicaţiei orale 

Scop:  

Introducerea în organism, pe cale orală, prin înghiţire sau sublingual, a unei 

cantităţi de medicament care să acţioneze general sau local.                                                                                                     
 

 

 

Personalul de îngrijire poate administra pacienţilor medicamentele  

➢ pe cale orală,  

➢ pe cale rectală,  

➢ pe cale respiratorie  

➢ pe tegumente şi/sau  

➢ pe mucoase.  

Administrarea parenterală (injecţii sau perfuzii) a medicamentelor este 

făcută de către asistenta medicală iar personalul de îngrijire ajută la poziţionarea 

pacientului în pat în vederea aplicarii tratamentului parenteral.   
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Pregătirea pacientului   

  

https://www.columbia.ab.ca/programs-courses/professional-programs/medication-

administration/ 

• se identifică capacitatea pacientului de a-şi administra tratamentul şi 

necesitatea de a-l supraveghea;                                                                                                                                                                                                                               

- se explică pacientului importanţa luării medicamentelor conform 

prescripţiei medicale;  

• se adaptează demersul educativ la nivelul de instruire al pacientului pentru a 

asigura securitatea şi calitatea administrării tratamentului;  

• se instalează pacientul confortabil;  

• se acordă ajutor pacientului aflat în dificultate. 
 

Efectuarea procedurii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrarea propriu-zisă 

• se verifică încă o data prescripţia medicală in momentul administrării;  

• se realizează o fricţiune hidroalcoolică a mâinilor sau se face o spălare simplă a 

mâinilor înainte de fiecare distribuire;  

• se păstrează medicamentele în blisterele sau formele de condiţionare proprii, 

până când sunt luate;  

Reguli generale 

✓ pregătirea tratamentului trebuie să fie extemporanee, în momentul 

administrării medicamentelor  

✓ medicamentele pot fi pregătite dinainte utilizând o listă ce va conţine, în 

mod obligatoriu, medicamentele identificate prin:  

- numele şi prenumele pacientului;  

- doza/orarul de administrare;  

- data prescrierii;  

✓ pregătirea tratamentului necesită controlul riguros al calităţii fiecărui 

medicament de către personalul de îngrijire (culoare, aspect, 

integritate);  

✓ se aplică exact posologia prescrisă de medic şi se respectă regulile 

generale de administrare a medicamentelor.  
 

https://www.columbia.ab.ca/programs-courses/professional-programs/medication-administration/
https://www.columbia.ab.ca/programs-courses/professional-programs/medication-administration/
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• se pun medicamentele pentru ora prescrisă într-un păhărel cu întrebuinţare 

unică, înainte de a le da pacientului;  

• se explică pacientului modalităţile de luare a medicamentelor:  

➢ pe nemâncate (à jeun), în timpul mesei sau după masă;  

➢ cu un pahar cu apă, pentru capsule, tablete, comprimate;  

➢ dizolvat în apă, pentru comprimatele care se dizolvă sau pentru 

pulberi;  

➢ fără diluţie, pentru siropuri, suspensii sau pentru comprimatele care 

se administrează sublingual;  

• se aplică demersul educativ de autonomizare a pacientului şi de creştere a 

complianţei la tratament.  

 

Supraveghere şi evaluare  

Supravegherea administrării medicamentelor per os trebuie să garanteze 

evaluarea prin:  

• o administrare corectă: doză/orar, mod de administrare conform recomandării 

medicale;  

• măsurarea funcţiilor vitale înainte, în timpul și/sau după administrare în 

funcţie de medicament pentru a identifica efectele benefice şi cele adverse;  

• consemnarea semnelor de necomplianță la tratament;  

• aprecierea nivelului de conştiență al pacientului pe durata tratamentului.  
 

7.6.2. Administrarea intrarectală a medicamentelor 

Scop  

Medicamentele care se administrează intrarectal sunt supozitoarele şi 

unguentele. Acestea acţionează fie local (efect purgativ, calmarea durerilor, reducerea 

proceselor inflamatoriilocale, etc.) fie general. 
 

Efectuarea procedurii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguli generale de administrare intrarectala a medicamentelor:  

✓ se verifică corespondenţa între medicaţia prescrisă de medic şi cea eliberată 

de farmacie;  

✓ se verifică calitatea şi integritatea supozitoarelor, tuburilor cu unguente, 

termenul de valabilitate;  

✓ se spală mâinile;  

✓ se asigură intimitatea persoanei asistate. 
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Administrarea supozitoarelor  

                                                                                        

 

                                                                           

https://www.wowslides.com/users/javedahmed/projects/Medication-Administration?slide=9 

• se aşează pacientul în decubit lateral stâng cu membrul inferior stâng întins şi 

membrul inferior drept flectat;  

• se acoperă pacientul expunându-i doar zona fesieră;  

• se îmbracă mănuşa de cauciuc în mâna dominantă;  

• se scoate supozitorul din ambalaj şi se lubrifiază vârful la nevoie;  

• se îndepărtează fesele cu mâna nedominantă pentru a evidenţia zona anală;  

• se cere pacientului să inspire profund pe gură în timpul inserţiei supozitorului 

pentru a inhiba senzaţia de defecaţie şi a reduce disconfortul;  

• se introduce supozitorul prin anus cu vârful conic şi cu mâna protejată de 

mănuşă;  

• se împinge supozitorul până trece de sfincterul anal intern, aproximativ 6 cm;  

• se curăţă zona anală cu şerveţele de hârtie;  

• se îndepărtează mănuşa;  

• se solicită pacientului să rămână în aceeaşi poziţie şi să încerce să ţină cât mai 

mult supozitorul pentru a-şi face efectul (un supozitor administrat pentru 

stimularea defecaţiei trebuie reţinut cel puţin 20 minute pentru a-şi face 

efectul);  

• dacă este cazul, se exercită presiune pe anus cu o compresă, până când senzaţia 

de defecaţie dispare;  

• se aruncă materialele consumate în recipientul pentru deşeuri. 
 

7.6.3 Administrarea medicamentelor pe suprafaţa tegumentară 

Scop  

Pe tegumente se pot aplica medicamente pentru: 

• obţinerea unui efect terapeutic local;  

• stimularea circulaţiei.  

 

Medicamentele aplicate pe cale tegumentară pot fi sub formă de: 

• Unguente/creme prin: 

https://www.wowslides.com/users/javedahmed/projects/Medication-Administration?slide=9


161 
 

➢ fricţionare 

➢ aplicare uşoară locală 

• Soluţii, mixturi prin badijonare sau comprese medicamentoase 

• Pudre prin pudraj 

• Plasturi, aerosoli-spray pentru aplicarea pe tegumentul bătrânului/ persoanei 

asistate 

Fricţionarea este aplicarea (locală sau pe tot corpul) a unui unguent/cremă 

printr-un masaj uşor la nivelul pielii. 

Aplicarea uşoară locală a unguentelor şi cremelor se face cu ajutorul spatulelor, 

pe suprafaţa tegumentelor într-un strat subţire. 

Badijonarea constă în întinderea unei soluţii medicamentoase cu ajutorul un 

tampon montat pe port-tampon (ex: tinctură de iod, violet de genţiană, albastru de 

metil). 

Compresa medicamentoasă constă în îmbibarea soluţiei medicamentoase într-

un strat textil mai gros, care apoi se aplică pe tegumentul bolnav. 

Pudrajul reprezintă presărarea medicamentelor sub formă de pudră pe piele 

cu ajutorul tampoanelor sau cutiilor cu capac perforat. 
 

Linii directoare  

• verificarea zonei tratate este obligatorie pentru depistarea precoce a 

eventualelor iritaţii, reacţii alergice;  

• nu se aplică niciodată medicamentul fără a curăţa zona tratată de vechea 

aplicare, pentru a preveni astfel iritaţia pielii prin acumulare de reziduuri 

medicamentoase vechi;  

• purtarea mănuşilor este obligatorie pentru a preveni absorbţia medicamentului 

prin pielea mâinilor asistentei medicale;  

• pentru a păstra medicamentul pe zona tratată şi pentru a proteja lenjeria de 

corp, se va acoperi zona tratată cu un pansament semipermeabil transparent.  

Efectuarea procedurii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguli generale:  

✓ se verifică corespondenţa între medicaţia prescrisă şi cea eliberată de 

farmacie;  

✓ se verifică termenul de valabilitate al medicamentelor;  

✓ se identifică zona ce urmează a fi tratată;  

✓ se explică procedura de aplicare in cazul in care pacientul va continua să-

şi administreze singur medicamentul;  

✓ se asigură intimitatea pacientului;  

✓ se spală simplu mâinile şi se îmbracă mănuşile de cauciuc;  

✓ se aşează pacientul într-o poziţie confortabilă care să permită accesul la 

zona ce trebuie tratată;  

✓ dacă este necesar se curăţă pielea de secreţii, cruste, celule moarte sau 

aplicaţiile medicamentoase vechi şi apoi se schimbă mănuşile. 
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➢ Aplicarea unguentelor/cremelor:   
                                  

                                                             

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-tegumente/   

• se deschide tubul cu unguent punându-se capacul cu faţa externă în jos pentru 

a evita contaminarea suprafeţei interne a capacului;  

• se aplică crema sau unguentul pe suprafaţa afectată direct din tub sau cu 

ajutorul unei spatule şi se masează zona prin mişcări lente, uşoare, până când 

unguentul pătrunde în piele, rămânând un uşor luciu al pielii;  

• se îndepărtează excesul cu o compresă sterilă;  

• se evită frecarea zonei pentru a nu produce iritaţii.  
 

 

➢ Aplicarea aerosolilor spray:  

• se agită flaconul pentru a omogeniza compoziţia;  

• se ţine flaconul la 15-30 cm de piele şi se pulverizează fin medicamentul pe 

zona indicată.  

 

➢ Aplicarea pudrei:  

• se usucă suprafaţa pielii după ce a fost curăţată de reziduuri;  

• se aplică un strat subţire de pudră cu ajutorul pulverizatorului sau cu ajutorul 

unui tampon de vată, prin scuturare;  

• se protejează ochii, căile respiratorii în timpul pudrarii, mai ales dacă zona 

tratată se află în proximitate.  
 

➢ Aplicarea plasturilor  

• se aplică plasturele în locuri potrivite, uscate şi fără păr (partea superioară a 

braţului, toracele, retroauricular);  

• se vor evita regiunile poplitee, plicile coatelor şi zonele cu leziuni;  

• în cazul în care accidental plasturele scapă pe jos, va trebui înlocuit cu unul nou 

plasat în alt loc;  

• plasturele se aplică la aceeaşi oră pentru a asigura continuitatea tratamentului;  

• noul plasture se aplică cu 30 de minute înainte de a-l îndepărta pe cel vechi;  

• se notează data şi ora aplicării plasturelui pe suprafaţa lui externă (durata de 

aplicare este de regulă de 24 ore);  

• pacientul va fi monitorizat pentru depistarea precoce a efectelor adverse (ex. 

dureri de cap, hipotensiune la administrarea plasturilor cu nitroglicerină).  

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-tegumente/
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7.6.4. Administrarea medicamentelor pe mucoase 

7.6.4.1. Administrarea medicamentelor pe mucoasa conjuctivală  

Scop  

Instilarea medicamentelor (coliruri, unguente) pe suprafaţa ochiului, cu efect 

terapeutic (anestezic, midriatic, antialgic, antiinflamator).  
 

Linii directoare  

• toate manevrele de aplicare a medicamentelor pe suprafaţa ochiului se vor face 

cu blândeţe, în siguranţă, întrucât ochiul şi în special corneea este o zonă foarte 

sensibilă;  

• tehnica aseptică va fi utilizată ori de câte ori se tratează ochiul şi ea se aplică 

separat pentru fiecare ochi în parte;  

• nu se aplică niciodată picături sau unguente direct pe cornee;  

• înainte de administrarea oricărui medicament nou, se va identifica prin 

interviu un eventual istoric de alergie medicamentoasă;  

• în cazul în care pacientul are prescrise şi picături şi unguente, picăturile se vor 

administra primele.  

 

Efectuarea procedurii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguli generale:  

✓ se verifică prescripţia medicală;  

✓ se identifică ochiul care trebuie tratat (medicul poate prescrie 

medicamente şi doze diferite pentru cei doi ochi);  

✓ se explică procedura pacientului şi se instruieşte să rămână nemişcat în 

timpul procedurii;  

✓ se spală mâinile şi se îmbracă mănuşile de unică folosinţă;  

✓ se îndepărtează pansamentul / bandajul dacă există;  

✓ se spală mâinile;  

✓ se îndepărtează secreţiile oculare cu comprese sterile îmbibate în ser 

fiziologic;  

✓ se curăţă secreţiile prin mişcări dinspre unghiul extern spre cel intern 

utilizând comprese diferite pentru fiecare ochi;  

✓ pentru îndepărtarea crustelor se aplică comprese umede sterile deasupra 

pleoapei superioare, se lasă 1-2 minute după care se îndepărtează uşor 

crustele înmuiate;  

✓ se repetă operaţia până când crustele sunt îndepărtate cu uşurinţă. 
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➢ Administrarea medicamentelor prin instilaţii oculare  

 

• se aşează pacientul în poziţie semişezândă cu capul aplecat pe spate sau culcat 

cu capul înclinat pe partea cu ochiul afectat;  

• se cere pacientului să privească în sus şi în depărtare şi să evite clipitul;     

• se îndepărtează capacul flaconului prevăzut cu picurător, în mod aseptic;  

                                                                         

                       https://www.medicpedia.ro/cum-sa-pui-picaturi-in-ochi 

• se sprijină mâna cu flaconul picurător pe fruntea pacientului, iar cu cealaltă se 

trage în jos, cu blândeţe pleoapa inferioară pentru a mări fanta palpebrală;  

• se instilează 1-2 picături pe mucoasa conjunctivală, spre unghiul intern al 

ochiului;  

• se eliberează pleoapa inferioară, se cere pacientului să clipească pentru 

distribuirea uniformă a soluţiei;  

• se îndepărtează excesul de soluţie cu o compresă sterilă. 
  

➢ Administrarea unguentului oftalmic                                                                                  

• dacă pacientul are prescris şi unguent oftalmic, se aşteaptă cel puţin 5 minute 

după instilare;  

• se aplică unguentul direct din tub, sau cu o baghetă, în strat subţire de-a lungul 

pleoapei inferioare, sau sub pleoapa superioara; 
                                                                                                                                                   

 

https://viman.ru/ro/hydrocortisone-ointment-for-the-eyes-reviews-instructions-ointment-

hydrocortisone-eye-instruction-application.html   

 

• se solicită pacientului să închidă ochiul şi să-şi mişte globul ocular pentru a 

uniformiza medicamentul;  

https://www.medicpedia.ro/cum-sa-pui-picaturi-in-ochi
https://viman.ru/ro/hydrocortisone-ointment-for-the-eyes-reviews-instructions-ointment-hydrocortisone-eye-instruction-application.html
https://viman.ru/ro/hydrocortisone-ointment-for-the-eyes-reviews-instructions-ointment-hydrocortisone-eye-instruction-application.html
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• se informează pacientul că senzaţia de corp străin va dispărea după topirea şi 

distribuirea uniformă a unguentului pe suprafaţa ochiului;  

• se spală mâinile şi se repetă procedura şi pentru celălalt ochi dacă este indicat;  

• dacă sunt prescrise mai multe unguente oftalmice, se va face o pauză de cel 

puţin 10 minute între aplicări.  
 

7.6.4.2.  Administrarea medicamentelor pe cale nazală prin instilaţie  

Scop  

Furnizarea unei cai de administrare a medicamentelor prescrise pentru tratarea 

problemelor nazale.  

                                                              

  http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-MEDICAMENTE-PE-MU91278.php 

Efectuarea procedurii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguli generale:  

✓ soluţiile terapeutice instilate nazal, pot să reducă edemul, să prevină 

sau să controleze sângerarea, să inducă anestezia locală sau să trateze 

procesele infecţioase;  

✓ chiar dacă cavitatea nazală nu este o cavitate sterilă, se recomandă 

aplicarea aseptică a medicamentelor pentru a preveni infectarea 

sinusurilor cu care comunică;  

✓ înainte de administrarea oricărui medicament, personalul de ingrijire 

trebuie să cunoască medicamentul, scopul administrării, doza normală 

şi calea de administrare;  

✓ în timpul instilaţiei nazale, capul pacientului va fi poziţionat pe o 

pernă, cât mai aproape de marginea patului; dacă capul este înclinat 

pur şi simplu pe spate, soluţia medicamentoasă poate ajunge în 

faringe, de unde este înghiţită şi efectul va fi nul;  

✓ se va evita atingerea suprafeţei interne a nasului cu picurătorul, 

întrucât poate declanşa strănutul pacientului.  

 

http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-MEDICAMENTE-PE-MU91278.php
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Administrarea propriu-zisă 

• se verifică prescripţia medicală;  

• se explică procedura pacientului;  

• se instruieşte pacientul să evite mişcările în timpul procedurii pentru a facilita 

instilarea;  

• se spală mâinile cu apă şi săpun;  

• se asigură lumina adecvată;  

• se plasează pacientul în una din poziţiile de mai jos, în funcţie de zona afectată:  

• trompa lui Eustachio – decubit dorsal cu capul înclinat uşor spre zona afectată;  

• sinusurile etmoidal şi sfenoidal – decubit dorsal cu umerii sprijiniţi pe pernă şi 

capul în hiperextensie;  

• sinusurile frontal şi maxilar – decubit dorsal cu umerii sprijiniţi pe pernă, capul 

flectat pe spate şi întors spre partea afectată;  

• se oferă pacientului şerveţele de unică folosinţă;  

• se inspectează narina şi se introduce vârful picurătorului (sau vârful pipetei în 

care s-a aspirat soluţia) exact în narină;  

• se instilează cantitatea necesară numărând picăturile;  

• se instruieşte pacientul să rămână în poziţia respectivă timp de 5 minute pentru 

a preveni scurgerea soluţiei în afară;  

• se absoarbe excesul de medicament şi se educă pacientul să evite suflarea 

nasului;  

• se pun medicamentele la locul de păstrare;  

• se observă starea pacientului şi se informează în cât timp se instalează efectul;  

• se învaţă pacientul / familia cum să procedeze dacă va trebui să continue 

tratamentul;  

• se spală mâinile 

 

7.6.4.3. Administrarea medicamentelor în conductul auditiv extern prin 

instilaţie Scop  

• instilaţiile auriculare se folosesc pentru tratamentul infecţiilor şi inflamaţiilor 

urechilor, îndepărtarea cerumenului, anestezie locală, sau îndepărtarea 

insectelor ajunse accidental în ureche.  

• Instilaţiile auriculare sunt în principiu contraindicate pacienţilor cu perforaţie 

de timpan, dar se pot totuşi efectua anumite manevre sterile;  

• Instilaţiile cu hidrocortizon sunt contraindicate pacienţilor cu herpes, cu alte 

infecţii virale, fungi etc.                                                     
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http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-MEDICAMENTE-PE-MU91278.php       

Efectuarea procedurii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrarea propriu-zisa 

• se spală mâinile;  

• se verifică urechea afectată;  

• se verifică medicamentul care trebuie administrat ca dată de expirare şi se 

compară încă o dată cu indicaţia medicului;  

• se aşează pacientul culcat pe partea opusă urechii afectate;  

• se lărgeşte conductul auditiv trăgând în sus şi în spate de pavilionul auricular 

pentru a facilita o mai bună pătrundere a medicamentului;  

• se şterge orice secreţie observată cu aplicatorul cu capăt de bumbac, deoarece 

orice colecţie poate reduce efectul medicamentului;  

• cu urechea corect poziţionată se aplică numărul indicat de picături ţinând în 

aşa fel picurătorul încât picăturile să cadă pe peretele conductului auditiv şi nu 

direct pe timpan;  

• se cere pacientului să rămână culcat încă 5-10 minute pentru a lăsa 

medicamentul să fie absorbit;  

Reguli generale:  

✓ canalul auditiv este în mod normal foarte sensibil, iar atunci când are 

anumite afecţiuni, această sensibilitate creşte, de aceea se recomandă o 

blândeţe deosebită în efectuarea manevrelor;  

✓ se vor spăla mâinile înainte şi după efectuarea instilaţiilor cât şi între 

aplicaţii dacă se indică administrarea la ambele urechi;  

✓ pentru a preveni rănirea timpanului, nu se va introduce niciodată 

aplicatorul cu capăt de vată dincolo de punctul care se poate vedea cu 

ochiul liber;  

✓ dacă se indică administrare de picături şi unguent, se vor aplica întâi 

picăturile;  

✓ dacă pacientul prezintă vertij se va evita ridicarea bruscă sau grăbită 

după terminarea procedurii, pentru a nu-i accentua vertijul;  

✓ pacientul trebuie supravegheat pentru a observa eventualele reacţii 

adverse ca: vertij, greaţă, durere etc. 

http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-MEDICAMENTE-PE-MU91278.php
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• se curăţă şi usucă pavilionul auricular;  

• se pune un dop de vată în meatul auricular, lejer, pentru a împiedica scurgerea 

medicamentului şi pentru a proteja pacientul de curenţii de aer;  

• dacă este indicat se repetă procedura pentru cealaltă ureche la interval de cel 

puţin 10 minute;  

• se spală mâinile. 
 

7.6.5. Administrarea medicamentelor pe cale respiratorie (prin inhalare) 

Scop:  

Se efectuează pentru:  

• dezinfecţie, decongestionarea mucoasei căilor respiratorii, 

• îmbogăţirea aerului inspirat în O2 pentru combaterea hipoxiei 

• favorizarea expectoraţiei (fluidificarea sputei) 

Se utilizează: 

• aerosoli 

• inhalaţie cu aburi 

 

Există mai multe tipuri de dispozitive pentru administrarea medicamentelor 

prin inhalare precum spray-urile, inhalerele, nebulizatoarele, inhalatorul cu aburi. 
 

➢ Administrarea de aerosoli 

 

5. Spray-urile sau inhalerele conţin dispersii fine ale substanţelor terapeutice 

care sunt introduse în flacoane speciale sub presiune. Aceste flacoane permit 

eliberarea unei cantităţi determinate (doza) la acţionarea declanşatorul. 

Particulele expulzate din dispozitivul generator sunt inhalate, tranzitează căile 

arborelui bronşic şi se fixează la nivelul epiteliul bronho-alveolar de unde sunt 

absorbite. 

      

https://doc.ro/sanatate/astm-cauze-simptome-tratament 

Cum folosim inhalerele (spray-uri, "puf"-uri): 

• Se agită flaconul şi se detaşează capacul protector; 

• Se expiră complet şi se apleacă puţin capul spre spate; 

https://doc.ro/sanatate/astm-cauze-simptome-tratament
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• Se fixează flacon la nivelul gurii, cu buzele strâns lipite în jurul piesei bucale a 

inhalatorului; flaconul trebuie poziţionat vertical (răsturnat, dacă instrucţiunile 

din prospect indică astfel); 

• Se apasă dispozitivul în timp ce se inspiră profund; 

• Se menţine flaconul la nivelul gurii 10 - 15 sec., timp în care se stopează 

respiraţia; 

• Se îndepartează flaconul şi se respiră uşor; 

• Dacă sunt prescrise mai multe doze, se aşteaptă 30 – 60 de sec. până la 

următorul "puf"; 

• La final se clăteşte gura cu apă; 

• Se clăteste piesa introdusă în gură, se usucă, se pune capacul. 
 

2.  Nebulizatorul este un aparat cu aerosoli care generează aerosoli pentru 

îmbunătătirea respiraţiei, folosit în terapiile respiratorii. 

Nebulizarea constă în transformarea unui medicament lichid într-o burniţă 

fină, constituită din micropicături care urmează să fie inhalate. 
                                                                                                                                                                                                                      

  

  https://copiicopii.ro/preturi/nebulizator-aparat-aerosoli-emed-a200 

În general, micropicăturile vor fi administrate printr-o mască, însă este posibil 

să se utilizeze şi un capăt bucal sau nazal (de exemplu pentru tratarea sinuzitei). 

 

Prepararea soluţiei pentru nebulizator 

Se face într-un loc curat, fără praf, fum de ţigară sau vapori de mâncare şi 

obligatoriu după spălarea pe mâini. 

Soluţia se utilizează imediat după preparare. Medicamentele folosite pentru 

prepararea soluţiei trebuie să fie în cantităţile şi concentraţiile prescrise de medic. 

 

Tratamentul prin nebulizator 

• Se planifică la o oră înainte sau după mese întrucât există riscul de vărsătură; 

• Aparatul trebuie amplasat în poziţie orizontală; 

• Se introduce soluţia în cuva de nebulizare, după care se închide nebulizatorul; 

• Masca se poziţionează uşor în faţa nasului şi a gurii, capătul bucal va fi introdus 

în gură, respectiv capătul nazal – în nări; 

https://copiicopii.ro/preturi/nebulizator-aparat-aerosoli-emed-a200
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• Bătrânul/ persoana asistată va respira pe gură sau pe nas dacă se foloseşte capăt 

nazal. 

• După fiecare inspiraţie, bătrânul/ persoana asistată îşi va ţine respiraţia timp 

de 5 secunde pentru a asigura o mai bună acţiune a medicamentului; 

• Bătrânul/ persoana asistată îşi va clăti gura cu apă fară a înghiţi şi îşi va clăti 

porţiunea de piele care a fost sub mască; 

• Dacă în timpul nebulizării soluţia provoacă tuse sau spasme ale bronhiilor care 

împiedică persoana asistată/îngrijită să respire corect, se opreşte şedinţa cu 

aerosoli şi se contactează medicul. 

Curăţarea şi dezinfectarea pieselor nebulizatorul sunt obligatorii după fiecare 

folosire pentru a se îndeparta pericolul contaminării microbiene a acestora. 

 

➢ Inhalaţia cu aburi 

Reprezintă introducerea substanţelor medicamentoase în căile respiratorii, 

antrenate de vapori de apă (esenţe aromatice, antiseptice, săruri, etc.). Se poate folosi 

un dispozitiv special sau o oală cu apă fierbinte. 

Pregătirea inhalaţiei: 

 

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-cale-respiratorie-

inhalatia/ 

Materiale 

• inhalator, prosop, vaselină, cort, apă clocotindă 

• substanţă medicamentoasă: esenţe aromate, substanţe antiseptic 
 

Pregătirea batranului/ persoanei asistate 

➢ Psihică 

     Se explică pacientului procedura:  

• scopul  

• modul de desfăşurare (inspire pen as, expir pe gura)  

• durata (15-20 min)  

➢ Fizică 

• se aşează în poziţie şezând sau semişezând, confortabil 

• se oferă sfaturi:  

• să-şi sufle nasul, să-şi cureţe gura;  

• să rămână în aceeaşi poziţie pe toată durata şedinţei de aerosoli  

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-cale-respiratorie-inhalatia/
https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-cale-respiratorie-inhalatia/
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• se aşează un prosop în jurul gâtului 

• se ung buzele şi tegumentele peri-bucale cu vaselină 
 

Efectuarea inhalaţiei: 

Îngrijitorul 

• îşi spală mâinile 

• închide ferestrele camerei 

• introduce în vasul inhalatorului apă clocotită si cantitatea de inhalant conform 

prescripţiilor medicale 

• aşează batranul/ persoana asistata astfel pregătit în faţa pâlniei inhalatorul, il 

acoperă cu cortul sau 

• pelerina 

• menţine distanţa de 30-80 cm faţa de pâlnie 

• invită batranul/ persoana asistata să inspire pe gură, să expire pe nas 

• supraveghează batranul/ persoana asistata 

• Îngrijirea ulterioara a batranului/ persoanei asistate: 

• se şterge faţa batranului/ persoanei asistate cu un prosop moale 

• este ferit de curenţii de aer rece 

• rămâne în încăpere 15-30 de minute 
 

Reorganizare 

• materialele se strâng şi se spală 

• inhalatorul se dezinfectează. 
 

De evitat: inhalarea primilor vapori deoarece aceştia pot antrena picături de 

apă fierbinte. 

7.6.6. Administrarea parenterală a medicamentelor (injecţii, perfuzii) 

  

Personalul de îngrijire ajută asistenta medicală la poziţionarea pacientului în 

pat în vederea administrării parenterale a medicamentelor. 

La sfârşitul tehnicii de administrare parenterală a medicamentului, personalul 

de îngrijire realizează următoarele activităţi: 

• repoziţionează pacientul în pat 

• schimbă lenjeria de pat şi/sau de corp dacă acestea s-au pătat de sânge sau alte 

fluide biologice; 

• ajută asistenta medicală la reorganizarea locului de muncă (aruncă seringile 

folosite, acele, perfuzoarele, tampoanele de vată, fiolele sparte în recipientele 

speciale pentru colectarea acestora – recipiente de plastic şi saci de culoare 

galbenă). 
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Concluzii: 

Numeroase studii arată ca non-complianţa la medicaţie este epidemică în 

rândul persoanelor vârstnice şi este unul dintre motivele principale de respitalizare. 

Unele rapoarte indică că mai mult de 50% dintre vârstnici nu iau medicamentele 

conform prescripţiilor medicale. Riscul este evident mai crescut în rândul persoanelor 

cu demenţă. Chiar şi persoanele fără demenţă care au o pierdere de memorie normală 

legată de vârstă au riscul de nerespectare a medicaţiei crescut pe măsură 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 medicaţie, instrucțiuni de păstrare și administrare a 

medicamentelor, efectele secundare ale medicamentelor. 

Personalul de îngrijire va urmări cu atenţie bolnavii aflaţi sub tratament 

medicamentos, mai ales în cazul în care se administrează medicaţie psihotropă sau 

pentru bolile cardiovasculare, medicaţie pentru diabet zaharat (antidiabetice orale sau 

insulină), antibiotice, antiasmaticele, etc. 

Medicamentele cu risc crescut sunt: barbituricele (sedative, hipnotice), 

neurolepticele (efect sedative asupra sistemul nervos), antihipertensivele (scad TA), 

furosemidul, digoxinul (pt. insuficienţă cardiacă, tulburări de ritm), anticoagulantele. 

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 complianţa 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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Test de evaluare 

1. Încercuiţi afirmaţiile adevărate: 

a) se cere pacientului să-şi ţină respiraţia în timpul inserţiei supozitorului 

b) se împinge supozitorul cu mâna protejată de mănuşă până trece de sfincterul anal 

intern, aproximativ 6 cm 

c) un supozitor administrat pentru stimularea defecaţiei trebuie reţinut cel puţin 7 

minute pentru a-şi face efectul 

 

2. În cazul administrării medicamentelor pe tegumente: 

a) când se deschide tubul cu unguent capacul se pune cu faţa internă în jos 

b) pentru aplicarea aerosolilor spray, flaconul se ţine la 10-15 cm de piele 

c) înainte de aplicare pudrei, suprafaţa pielii este curăţată de reziduuri şi este uscată 

d) pentru aplicarea plasturilor se vor evita regiunile poplitee, plicile coatelor şi zonele 

cu leziuni 

 

3. Pentru administrarea medicamentelor pe mucoasa conjunctivală se ţine cont de 

faptul ca: 

a)  se curăţă secreţiile prin mişcări dinspre unghiul extern spre cel intern utilizând 

comprese diferite pentru fiecare ochi;  

http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2013/11/Proceduri-de-practica-pentru-Asistentii-Medicali-Generalisti_788_1560.pdf
https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2013/11/Proceduri-de-practica-pentru-Asistentii-Medicali-Generalisti_788_1560.pdf
https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2013/11/Proceduri-de-practica-pentru-Asistentii-Medicali-Generalisti_788_1560.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cramer%2C+Joyce+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cramer%2C+Joyce+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Roy%2C+Anuja
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Burrell%2C+Anita
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Fairchild%2C+Carol+J
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Fuldeore%2C+Mahesh+J
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Fuldeore%2C+Mahesh+J
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ollendorf%2C+Daniel+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wong%2C+Peter+K
https://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-04-89-89121.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2203247/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aronson%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17378797
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      b)  pe mucoasa conjunctivală se instilează 1-2 picături, spre unghiul extern al ochiului 

 c)  dacă pacientul are prescris şi unguent oftalmic, se aşteaptă cel puţin 5 minute după 

instilatia oculara 

 d)  unguentul oftalmic se aplica în strat subţire de-a lungul pleoapei inferioare, sau sub 

pleoapa superioara 

 

4. În cazul administrării medicamentelor în conductul auditiv extern prin instilaţie: 

a)  se lărgeşte conductul auditiv trăgând în jos şi în spate de pavilionul auricular pentru 

a facilita o mai bună pătrundere a medicamentului 

b)  se aplică numărul indicat de picături astfel încât picăturile să cadă pe peretele 

conductului auditiv şi nu direct pe timpan 

c)  se cere pacientului să rămână culcat încă 2-3 minute pentru a lăsa medicamentul să fie 

absorbit 

d)  dacă este indicat se repetă procedura pentru cealaltă ureche la interval de cel puţin 10 

minute 

 

5. Pentru folosirea inhalerului: 

a)  se expiră complet şi se fixează flaconul la nivelul gurii 

b)  se apasă dispozitivul în timp ce se inspiră profund 

c)  se menţine flaconul la nivelul gurii 10 - 15 min., timp în care se stopează respiraţia 

d)  daca sunt prescrise mai multe doze, se asteaptă 10 – 20 de sec. până la următorul "puf" 
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Modulul nr. 8  Supravegherea stării de sănătate a persoanelor asistate 

(inclusiv reamintirea programărilor și însoţirea beneficiarilor la 

vizitele medicale) 
 

Scopul activităților de supraveghere a stării de sănătate este acela de a controla 

eficacitatea măsurilor de control și de a permite aplicarea măsurilor preventive 

specifice pentru siguranța vieții cotidiene. 

 

Introducere: 

 

Serviciile de îngrijire a persoanelor vârstnice au evidențiat faptul că vârstnicii 

preferă să îmbătrânească la ei acasă, aceasta fiind, totodată, soluția cea mai rentabilă 

în condițiile creșterii cererii de astfel de servicii. A-i ajuta pe vârstnici să locuiască în 

continuare la domiciliul lor contribuie la bunăstarea, independența, participarea 

socială și îmbătrânirea sănătoasă a acestora. Propriul cămin este mediul cel mai 

favorabil pentru multe persoane în vârstă, mai ales pentru cele fragile sau izolate din 

punct de vedere social. 

 

Totuși, căminul nu este doar un spațiu fizic, construit din cărămizi și mortar, ci 

reprezintă un „loc” plurivalent și semnificativ. Acest spațiu semnificativ are la bază o 

structură fizică privită din trei puncte de vedere: interior/exterior, vizibil/invizibil și 

sinele/alții. Interiorul este separat de exterior printr-o limită care poate fi fizică sau 

simbolică. De exemplu, un gard reprezintă o barieră fizică între spații, dar și o 

delimitare figurată a locurilor. Ideea de „cămin” sugerează un refugiu marcat de 

împrejmuirea fizică și simbolică a spațiului de locuit. Interiorul definește căminul 

drept un loc de adăpost și siguranță, în timp ce exteriorul sugerează potențiale 

pericole și elemente nocive. Interiorul casei este important pentru regenerare, odihnă 

și tihnă, un spațiu de retragere față de stresul și de solicitările lumii exterioare. 
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Semnificațiile asociate îngrijirii la domiciliu pot fi înțelese din perspectiva 

persoanelor vârstnice și a îngrijitorilor formali și informali ai acestora. În acest context, 

domiciliul poate fi o sursă importantă de putere, prin care persoanele în vârstă pot 

rezista influenței și dominației îngrijitorilor formali și informali. Exercitându-și 

puterea de a exclude îngrijitorii de la domiciliul său, din anumite zone ale acestuia sau 

în anumite momente, persoana în vârstă își poate menține și legitima controlul asupra 

propriului spațiu intim și asupra propriei vieți într-o manieră mai generală decât în 

alte contexte (de ex., instituționale). 

 

Supravegherea este frecvent descrisă drept un mijloc de a controla 

comportamentul „altora”, cei care supraveghează având o poziție de autoritate asupra 

celor care sunt observați. Deși Powell a sugerat că „inspecție minus intervenție 

înseamnă supraveghere”, supravegherea se folosește frecvent pentru a preveni 

rezultate negative, mai ales în context medical. De-a lungul timpului, supravegherea 

a depins de limitele tehnologice și logistice disponibile. Pentru a depăși această 

problemă, la finalul secolului al XVIII-lea, Bеnthаm  a propus crearea unui spațiu 

instituțional ideal (Panopticonul) în care persoanele (de ex., deținuți, pacienți, 

rezidenți, studenți etc.) puteau fi observate dintr-un spațiu central, însă nu-și puteau 

da seama că sunt supravegheate. Foucault a extins această metaforă descriind modul 

în care prezența constantă a supravegherii externe poate modifica subtil 

comportamentul și gândirea celor observați.  
 

 
Sursa: timеsоfmаltа.соm 

 

Noile tehnologii de supraveghere extind posibilitatea supravegherii în afara 

spațiilor publice și semi-private (de ex., azilurile), până în spațiul intim al locuinței. 

În domeniile tehnologiei și îmbătrânirii au fost depuse numeroase eforturi de 

cercetare în vederea dezvoltării de soluții practice pentru nevoile adulților vârstnici. 

Deși scopul este acela de a-i ajuta pe vârstnici să trăiască independent și să aibă o viață 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5567666/#R7
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mai bună, abordarea se bazează, în general, pe o agendă a dependenței, axându-se pe 

probleme legate de handicapuri, de îmbătrânire și de viața ulterioară. Această 

perspectivă îi definește pe vârstnici drept beneficiari pasivi ai activităților de îngrijire, 

în vederea satisfacerii nevoilor specifice de asistență medicală și socială, dar nu are în 

vedere și experiențele extrem de diverse ale vârstnicilor și modul în care forțele sociale 

modelează experiența vârstei a treia. Îmbătrânirea și vârsta a treia sunt fenomene cu 

o puternică valență socială, iar tehnologiile informațiilor și comunicațiilor, precum 

tehnologiile de supraveghere, fac parte din acest nou context social în care se 

manifestă experiența îmbătrânirii. Nu se pune doar problema modului în care s-ar 

putea folosi tehnologia pentru a gestiona o anumită problemă din viață, ci, mai 

degrabă, a modului în care aceasta contribuie la funcționarea societății și a impactului 

său asupra experienței îmbătrânirii, atât la nivelul experienței individuale de viață, cât 

și la nivelul macroproceselor și relațiilor sociale. Cu alte cuvinte, problemele sunt 

construite la nivel social. 

 

Sursa: lеrаblоg.оrg 

În majoritatea țărilor din UE se înregistrează o cerere tot mai mare pentru 

îngrijirea la domiciliu în locul formelor de îngrijire rezidenţială, ceea ce evidențiază o 

strategie comună de dezinstituționalizare. De exemplu, în Flandra, Decretul privind 

îngrijirea la domiciliu (1998) a făcut un pas înainte extinzând furnizarea de servicii la 

domiciliu și ameliorând accesibilitatea financiară pentru populație. Începând cu 1999, 

îngrijirea la domiciliu și îngrijirea informală sunt facilitate de reducerea contribuțiilor 

personale (cunoscute și sub numele de „asigurările pentru îngrijire din Flandra”) și, 

începând cu 2001, există beneficii pentru asistență nemedicală sau servicii prestate de 

îngrijitori la domiciliu ori de îngrijitori informali pentru persoane cu nevoi 

semnificative de îngrijire (Inovarea în sectorul îngrijirii persoanelor vârstnice: la limita 

haosului, p. 51). În Danemarca, persoanele în vârstă cu abilități fizice sau cognitive 

limitate permanent sau temporar au dreptul de a primi ajutor la domiciliu și 

aproximativ 20% dintre vârstnici primesc asistență profesionistă la domiciliu (Dahl & 
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Eriksen, 2005). În plus, a fost instituită o politică generală de adăpost, cu sprijinul 

serviciilor profesioniste, ceea ce a condus la o reducere considerabilă a numărului de 

persoane în vârstă din instituții (Djellal & Gallouj, 2006). De asemenea, începând cu 

anul 2006, îngrijirea la domiciliu furnizată de prestatorii de servicii este plătită tot de 

guvern prin Medicare și în Statele Unite (idem, p.52). Din acest motiv, competențele 

în ceea ce privește supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate, în confortul 

propriului domiciliu, devin mai relevante în zilele noastre. 

Accidentul vascular cerebral (AVC) - simptome și măsurile importante care 

trebuie adoptate pentru a ne salva viața. Orice asigură o bună calitate a vieții după un 

AVC subit. La fel ca atacul de cord, AVC este o situație de urgență, în care este nevoie 

de asistență medicală. Poate că cea mai importantă măsură care poate fi luată este 

mersul la spital de îndată ce recunoașteți aceste probleme. Tratamentul independent 

este fundamental pentru a îmbunătăți rezultatul. Diagnosticarea și tratarea rapidă a 

AVC pot conduce la decontaminarea minimă a țesutului cerebral și pot facilita 

evaluarea. Nu ar trebui să ezităm să chemăm ambulanța chiar și dacă simptomele 

dispar repede. Chiar dacă situația pare că se ameliorează, multe dintre aceste AVC-

uri prevestesc un atac și mai mare. Iată câteva simptome ale AVC și măsurile pe care 

trebuie să le luați imediat. 

• amorțeala sau furnicături subite ale feței, brațului sau piciorului pe o parte a 

corpului pierderea subită a vederii sau încețoșarea privirii cu un ochi sau cu 

ambii 

• explorare mentală, pierderea cunoştinţei sau a memoriei vorbire neclară, 

pierderea capacității de a vorbi sau probleme legate de distrugerea altora 

• durere de cap puternică și bruscă, fără cauză aparentă stare de amețeală, lipsă 

de coordonare sau prăbușire 

• greață și vomă, mai ales atunci când sunt însoțite de oricare dintre simptomele 

de mai sus 

 

Recunoașterea AVC  

AVC: Priviţi primele trei litere... SSR 

Medicii spun că, din exterior, un accident se poate împărți în trei condiții clare:  

S Faceți persoana SĂ SURÂDĂ 

S Rugați persoana să spună o propoziție simplă (de exemplu, Astăzi e soare)  

R Rugați-o să-și ridice o mână.  

 

Dacă persoana întâmpină probleme cu realizarea oricăreia dintre aceste 

activități, puteți suna la un număr de telefon pentru urgenţe și puteți descrie 

simptomele dispecerului. Un alt semn de AVC - limba care atârnă într-o parte. Rugați 

persoana să își scoată limba. Dacă limba atârnă într-o parte, acesta este un alt semn al 

unui AVC . 
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Gestionarea unui AVC   

Acţiuni 

➢ Rămâneți calm, dar nu minimalizați niciun simptom și nu ezitați să luați 

imediat măsuri. 

➢ Chemați sau rugați pe cineva să cheme o ambulanță. (Sunați la 112 pentru apel 

de urgență) Nu uitați să vă dați numele, numărul de telefon și localizarea 

exactă. Marcați momentul debutului simptomelor.  

➢ În timp ce așteptați ambulanța, persoana care are simptomele unui atac cerebral 

ar trebui să stea într-o poziție cât mai confortabilă și să nu mănânce sau să bea 

altceva decât apă.  

➢ Dacă ambulanța nu poate ajunge în 20-30 de minute, un membru al familiei, 

vecin sau altă persoană cu permis de conducere poate duce pacientul la spital. 

Persoana cu simptome nu trebuie să conducă sub nicio formă.  

➢ Informați medicul de familie al pacientului afectat. Medicul poate transmite 

spitalului istoricul medical al pacientului, care poate fi important pentru 

stabilirea celui mai bun tratament.  

➢ Asigurați-vă că la spital menționați toate afecțiunile medicale ale pacientului 

cu AVC (de exemplu, hipertensiunea arterială sau diabetul). Orice alergii (în 

special alergiile la medicamente), precum și toate medicamentele pe care le ia 

în prezent pacientul, inclusiv vitamine și suplimente nutriționale. Aproape 800 

000 de persoane din Statele Unite au un AVC  în fiecare an. Majoritatea au peste 

65 de ani, dar aproape 25% sunt mai tinere. Reducerea factorilor de risc și 

conștientizarea simptomelor vă poate ajuta să luați măsuri preventive. 

 

Dacă aveţi un AVC, puteţi iniţia un nou tratament. 

Spitalele din America își schimbă din ce în ce mai mult modul de gestionare a 

AVC-urilor. În urma unei serii de studii clinice recente, s-a demonstrat că o intervenție 

chirurgicală rapidă îmbunătățește șansele pacienților de a funcționa din nou în mod 

normal după un AVC. Deși de regulă se încearcă spargerea cheagurilor care provoacă 

AVC-ul folosind doar un medicament intravenos, spitalele folosesc din ce în ce mai 

mult intervențiile chirurgicale împreună cu medicamentul. Totodată, aceasta 

accelerează vindecarea și reduce afectarea creierului. În cele mai recente cercetări 

publicate în ultimele șase luni, 60% din pacienții care au beneficiat atât de intervenție 

chirurgicală, cât și de medicament și-au recâștigat capacitatea de a merge, de a vorbi 

și de a trăi independent. Doar 35% din cei care au primit doar medicamentul și-au 

revenit la fel de bine, potrivit articolelor publicate de Journal of Medicine (Anglia). În 

procedura cunoscută sub numele de trombectomie mecanică, se extrage un cheag de 

sânge și se restabilește fluxul sangvin. Totuși, procedura nu funcționează pentru toată 

lumea, iar rezultatele variază. Uneori, acestea pot suferi schimbări semnificative. 

„Timpul reprezintă o calitate a vieții” Cele mai recente analize pentru AVC oferă 

aproape aceleași rezultate precum cele mai recente modificări ale protocoalelor 

privind atacul de cord. Pacienții trebuie transportați cât mai repede la un spital care 

deține aparatura adecvată pentru a trata tipul de atac de cord și afecțiunile provocate. 
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Numeroase spitale care nu asigură trombectomia sunt dotate pentru realizarea unei 

tomografii și pentru a începe administrarea de medicamente. Unii pacienți sunt trimiși 

apoi în alte centre pentru intervenții chirurgicale, deși astfel de transferuri consumă 

timp valoros. Totodată, AVC-ul este principala cauză a handicapurilor și a cincea 

cauză de deces în Statele Unite, potrivit Asociației Americane pentru Accidente 

Vasculare Cerebrale. În fiecare an, aproximativ 795 000 de persoane au un AVC, iar 

numărul acestora urmează să crească în condițiile creșterii speranței de viață și ale 

îmbătrânirii populației. 

 

Factori de risc: 

Dintre factorii de risc uzuali pentru AVC amintim: hipertensiunea arterială, 

colesterolul ridicat, afecțiunile cardiace, obezitatea, diabetul și fumatul, precum și 

vârsta, ereditatea și AVC-urile sau atacurile de cord recente. Femeile au mai multe 

AVC-uri decât bărbații, iar afro-americanii mor din cauza AVC-urilor într-un ritm mai 

accelerat decât caucazienii. Aceste informații provin, parțial, dintr-un articol publicat 

de Wes Venteicher în Chicago Tribune. Condiții medicale generale: Aceste informații 

nu sunt menite să înlocuiască recomandările medicale. Experiența personală a unei 

persoane care a suferit un AVC. Dacă ați suferit un AVC sau aveți un prieten ori o 

rudă care suferă un AVC, această carte scrisă de Mickey Padnos, un cetățean american 

care locuiește în Franța și își revine după un AVC, va fi utilă și vă va oferi informații 

practice cu privire la ceea ce simte o persoană care a avut un AVC. Cartea începe de 

la momentul AVC-ului și vă prezintă procesele și tratamentele derulate în continuare. 

Să citiți jurnalul unei persoane care a avut un AVC și se recuperează este o soluție 

optimă. 

 

 Citiți această carte: Stroke! How I Got Hit, How I Got Well Michael Padnos (autor) 

  http://homehope.net/blog/insult-preventsia-i-razpoznavane/ 

 

Atelier 

Participanții primesc descrierea unei persoane în vârstă. Participanții constituie 

echipe și trebuie să creeze un plan lunar detaliat de supraveghere a sănătății pentru 

această persoană, pe care să îl prezinte în fața celorlalte echipe. Apoi, formatorul 

începe discuțiile privind practicile bune și cele mai puțin bune și oferă recomandări. 

(Planul ar trebui să țină cont de îmbunătățirea activităților zilnice legate de igiena 

personală a persoanei și de mediul său de viață, de asistența medicală și de educația 

medicală de calitate ridicată, de serviciile de asistență, de observarea și asistența 24 de 

ore din 24, de medicamentele prescrise la momentul respectiv și de acceptarea 

acestora, de indicatori de bază ai stării de sănătate - tensiunea arterială, glicemia, 

defecația, diureza, hidratarea, temperatura etc. - și de modificările acestora, de planul 

individual de îngrijire stabilit în funcție de starea individuală, de capacități și de 

documentația medicală pusă la dispoziție)  

http://homehope.net/blog/insult-preventsia-i-razpoznavane/
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Descriere: 

Dna Gonzalez are 82 de ani și locuiește singură. Ea are artrită la ambele șolduri 

și nu se mișcă bine, dar poate merge încet, dacă este ajutată. Preferă să stea mai mult 

timp în pat, ceea ce ridică probleme în ceea ce privește integritatea pielii. La fiecare 2 

ore, dna Gonzalez trebuie să fie repoziționată, pentru a nu prezenta escare. De 

asemenea, ea trebuie să ia medicamente pentru tensiune, inimă, diabet și alte afecțiuni. 

Trebuie să se plimbe zilnic și să participe la evenimente sociale.  

 

 

 

Bibliografie și surse online: 
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septembrie 2019 

▪ Аrizоnа Dirесt Cаrе 2011, „Prinсiplеs оf саrе giving” (Principiile îngrijirii), 

manual, consultat în septembrie 2019 

▪ KatrienVerleye, Paul Gemmel, SERVICIUL DE CREATIVITATE DIN FLANDRA, 
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persoanelor vârstnice: la limita haosului), Raport de cercetare, 2009 
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Modulul nr.9 Îngrijirile speciale ale bătrânilor cu Alzeihemer,      

demenţa (întelegerea semnelor bolii, planificarea activităţilor pentru 

beneficiar, etc.) 
 

9.1. Definiţia demenţei (sindromului demenţial) 

Dintre afecţiunile psihiatrice, demenţa este una dintre cele mai dramatice atât 

pentru pacient cât şi pentru persoanele din jur deoarece afectează în primul rând 

memoria. Oamenii care suferă de demență găsesc viața din ce în ce mai dificil de 

gestionat într-un mod sigur și fericit. O mare încordare este pusă asupra familiei și 

prietenilor care au grijă de o persoană cu demență. Îngrijitorii suferă adesea din punct 

de vedere fizic și mental de această povară, într-un fel alăturându-se celor dragi ca 

victime ale demenței. 

 

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 conştienţei. 

Demenţa este un sindrom, nu o boală, este o ‘’umbrelă’’ pentru un grup de 

simptome determinate de afectarea creierului, de obicei de natură cronică sau 

progresivă. Sunt reduse memoria şi cogniţia, care pot scădea abilitatea persoanei de a 

desfăşura activităţile de bază ale vieţii zilnice, cum ar fi îmbrăcatul şi spălatul. 

Tabloul clinic a demenţelor se constituie insidios; debutul este greu de stabilit. 

Demenţa rezultă din mixajul unor simptome psihiatrice apartinând la patru 

clase principale de tulburări cognitive. 

a.  Tulburările de memorie apar pentru nume proprii, evenimente recente, obiecte, 

persoane şi acţiuni din prezent. Li se adaugă în grade variabile alterări ale memoriei 

din trecut (memoria de evocare). Ca fenomen compensator, pot apărea confabulaţii. 

b.  Dezorientarile temporo – spaţiale apar mai târziu . Ele apar/se accentuează 

semnificativ când bolnavul îşi schimbă mediul. 

c.  Tulburările activităţii intelectuale - diminuare a posibilităţilor de rezolvare a 

problemelor cotidiene, o incapacitate de a învata, o destrămare a gândirii raţionale, o 

lentoare (bradipsihie) a întregii activităţi mentale şi psihomotorii.  

d.  Producţiile delirante sunt rare; ele îmbracă aspectul unor deliruri de prejudiciu 

(secundar tulburărilor amnezice) şi de gelozie, cu ostilitate îndreptată împotriva 

membrilor de familie sau vecinilor. 
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     Ansamblul acestor tulburări cognitive constituie nucleul simptomatic al 

regresiunii demenţiale. 

La tulburările cognitive se mai adaugă alte trei clase de alterări psihiatrice: 

a.  Tulburările afective de la stări depresive la stări euforice sau colerice; 

instabilitate emoţională. 

b.  Tulburările vigilenţei se manifestă prin stări de somnolenţă prelungită, o 

inversare a ritmului veghe -somn, cu stări de agitaţie psihomotorie nocturnă. 

c.  Tulburările de comportament. Iniţial apar accentuări ale personalităţii, cu 

stereotipuri şi repetări continue ale aceloraşi gesturi, fraze, acţiuni etc., iar operaţiunile 

începute nu sunt duse pâna la capăt. Motivaţiile se reduc pâna la o inerţie totală sau 

devin aberante şi determină dromomanie, colectionarism de obiecte inutile, actiuni 

ilegale, antisociale. Bolnavii se neglijează (nu se spală, nu se rad, nu mai au grijă de 

îmbrăcăminte, etc.) şi la un moment dat nu-şi mai controlează sfincterele. Apar 

tulburări comportamentale verbale: echolalie (repetarea automată a cuvintelor auzite 

la alţii), perseverări ( repetarea fără sens a unor cuvinte sau gesturi iniţial adecvate), 

verbigeraţie (repetarea fără sens a unor sunete sau cuvinte), mutism.  
 

     9.2.  Clasificarea sindromului demenţial 

Clasificarea cea mai generală împarte sindromul demenţial în: 

• demenţa primară (degenerativă): 

➢ boala Alzheimer 

➢ demenţa fronto-temporală (boala Pick) 

➢ demenţa cu corpi Lewy 

• demenţa secundară – o formă de demenţă care se dezvoltă ca o condiţie secundară a 

unei afecţiuni mentale sau a unei condiţii fizice preexistente: 

➢ boala Parkinson 

➢ infecţii cerebrale 

➢ scleroze multiple 

➢ tumori cerebale 

➢ posttraumatic 

➢ consumul cronic de alcool, etc. 
 

În timp ce multe categorii de demenţă sunt degenerative, ceea ce înseammă că 

nu pot fi reversibile, unele tipuri de demenţă secundară pot fi stagnante sau 

reversibile. Oricum, aceasta depinde de cauza care este identificată cât mai curând 

posibil. 

 

 

 

 

 Demenţa reversibilă: 

D   = Drugs (medicamente) – sedative, anxiolitice, antidepresive, antiulceroase, etc. -, 

delir         
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E =Afecţiuni endocrine (hipotiroidism, insuficienţa adrenoidă, sindrom cushing, 

hipoparatiroidism) 

M   =Tulburări metabolice (insuficienţa hepatică/renală, boala Wilson)     

E   = Emotii (depresie) 

N   = Tulburări nutriţionale (deficit de vitamina B12, Thiamina, Niacina) 

T =Tumori, toxicitate (aluminiu, plumb, mercur sau alte metale grele), traumatic 

(hematom subdural, demenţa pugilstică) 

 I  = Bolile infecţioase (HIV, boală prionică, neurosifilis, cryptococcus) 

A = Alcool, arterioscleroză 
 

Din punct de vedere etiologic, deosebim: 

- demenţa senila (degenerativă) 

a. Grupa demenţelor de tip Alzheimer; 

b. Grupa demenţelor din cursul bolilor neurologice degenerative (boala lui 

Parkinson, boala lui Huntington, atrofiile cerebeloase, boala de neuron motor -

scleroza laterală amiotrofică -, epilepsia). 

- demenţa vasculară (ischemie, arterioscleroza): demenţa multifocală, demenţa 

lacunară. 

- demenţa mixta (forme combinate). 
 

Din punct de vedere al locaţiei: 

- demenţa corticală (boala Alzheimer, demenţa frontotemporală, boala Creutzfeldt-

Jakob) 

- demenţa subcorticală (boala Parkinson, boala Huntington, demenţa cu presiune 

intrecraniană normală) 

- demenţa mixtă (demenţa vasculară, cu corpi Lewy, neurosifilis) 
 

9.3. Stadiile dementiei 

Toate stadiile demenţei sunt progresive. 

Structura şi chimia creierului suferă deteriorari progresive în timp. Abilitatea 

persoanelor de a-şi reaminti, întelege, comunică şi raţiunea descresc treptat. 

 

Schematic, în evoluţia demenţei pot fi descrise trei stadii: 

  

✓ Faza iniţială (stadiul timpuriu) 

o pierderea orientării 

o pierderea abilităţii de a iniţia anumite activităţi 

o neadaptarea la situaţiile noi, nefamiliare 

o întârzierea reacţiilor şi încetinirea capacităţii de memorare 

o tulburări de judecată, decizii greşite 

o dificultăţi în utilizarea banilor 

o tulburări de dispoziţie afectivă, iritabilitate, nelinişte 
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Toate acestea determină ca pacientului să se integreze cu dificultate în mediul 

familial, dar să-și permită un anumit grad de autonomie. 
  

✓ Faza intermediara (stadiul moderat) 

o probleme în recunoasterea persoanelor familiare 

o dificultăţi în citit, scriere şi calcul  

o dificultăţi în a se îmbrăca singur 

o probleme de gândire logică 

o tulburări accentuate de dispoziţie, ostilitate faţa de persoane apropiate 

o pierderea orientarii temporale 

o suspiciuni nejustificate, idei de persecutie, gelozie, urmărire 

Pacientul se integrează cu greu în familie şi necesită asistență, supraveghere şi 

îngrijiri permanente.  
 

✓ Faza avansată (stadiul sever) 

o pacienţii nu-şi mai amintesc că trebuie să se spele, să se îmbrace, să 

meargă la toaletă 

o pierd abilitatea de a mesteca alimentele, de a înghiţi, uită că au mâncat 

deja şi pretind să li se servească masa din nou   

o dificultăţi în menţinerea echilibrului, dificultăţi la mers, instalându-se 

sindromul de imobilizare 

o stări confuzive, uneori cu agitaţie, în special noaptea 

o pierderea capacităţii de a comunica prin cuvinte 

o pierderea controlului vezicii urinare sau intestinal (incontinenţa pentru 

urină şi fecale) 

 

Pacientul necesită instituţionalizarea într-un centru de îngrijiri.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4. Semnele demenţei 
 

Demența este o afecțiune progresivă, simptomele înrăutățindu-se treptat. 

 

Semnele precoce care afectează în mod semnificativ viața de zi cu zi pot indica 

faptul că demența se dezvoltă. Exemplele includ:  

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 inregistrata drept 

cauză de deces. 
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➢ Pierderea memoriei                                                                

➢ Dificultatea efectuarii sarcinilor familiare 

➢ Probleme de vorbire, pierderea capacităţii de comunicare          

➢ Dezorientare în timp şi spaţiu 

➢ Scăderea judecăţii 

➢ Probleme cu lucrurile abstracte 

➢ Punerea unde nu trebuie a lucrurilor 

➢ Modificări în dispoziţie şi comportament 

➢ Modificările personalităţii 

➢ Pierderea iniţiativei, neglijarea auto-îngrijirii şi a siguranţei 

 

Simptomele de demenţă variază în funcţie de cauza ei şi de localizarea zonei 

cerebrale afectate. Pierderea memoriei este de obicei simptomul cel mai precoce şi cel 

mai uşor de remarcat. 

 

 

Simptomele cheie ale demenţei Alzheimer sunt:                                                               

                                                                                        
- dificultate în rememorarea evenimentelor recente 

nerecunoaşterea persoanelor şi a locurilor familiare 

- dificultate în găsirea cuvintelor adecvate în exprimarea gândurilor sau în 

denumirea obiectelor 

- dificultate în efectuarea calculelor matematice 

- probleme în planificarea şi în îndeplinirea sarcinilor, cum ar fi efectuarea 

instrucţiunilor unei reţete, scrierea unei scrisori sau ţinerea evidenţei unui 

carnet de cecuri 

- dificultăţi în gândirea rapidă, cum ar fi reacţionarea adecvată în cazul unei 

situaţii de urgenţă 

- dificultăţi în controlul dispoziţiilor sau a comportamentelor proprii; depresia 

este frecvenţa, şi pot apărea agitaţia şi agresivitatea 

- neglijarea auto-îngrijirii, cum ar fi toaleta sau duşurile. 
 

Debutul este insidios, cu evoluţie progresivă, schimbările notabile apărând 

în 6 luni – un an. 

           Diferitele tipuri de demenţă au simptome caracteristice: 
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• persoanele cu demenţă cu corpi Lewy au adeseori halucinaţii vizuale foarte 

elaborate, detaliate, tulburări de somn, coşmaruri; ei pot cădea frecvent 

• demenţa dată de boala Parkinson sau Huntington se manifestă mai ales prin 

mişcări involuntare în stadiile incipiente ale bolii, prin rigiditate musculară, 

spasme musculare, coordonare slabă. 

• primele simptome ale demenţei fronto-temporale (boala Pick) pot fi 

modificările de personalitate sau comportamentul neobişnuit. Persoanele cu 

această afecţiune pot să nu mai aibă empatie faţă de alţii (capacitatea de a-i 

întelege) sau pot spune lucruri nepoliticoase sau răutăcioase, să aibă momente 

de exhibiţionism sau să facă comentarii sexual. 

• simptomele de demenţă care debutează brusc sugerează o posibilă demenţă 

vasculară sau un posibil delirium - confuzie de scurtă durată, datorată unei 

afecţiuni noi sau unei afecţiuni mai vechi care se agravează. Gradul de 

deteriorare cognitivă depinde de întinderea alterărilor corticale şi nu de 

localizarea lor. Aceste modificări cognitive sunt însotite de: 

• simptome neurologice (hemipareze, hemiplegii, hemianopsii, manifestări 

cerebeloase, extrapiramidale)  

• simptome neuropsihologice (afazii, agnozii, apraxii, dezorganizări vizio-

spaţiale,etc.)  

Paralel cu tabloul neuropsihiatric se dezvoltă de cele mai multe ori şi tulburări 

somatice generate de procesele patologice cardiovasculare (modificări ale fondului de 

ochi, ale circulatiei coronariene, periferice sau renale, HTA, FA, etc). 

 

9.5. Planificarea activităţilor pentru vârstnicii cu demenţă 
 

 
                                    http://dementia.ie/information/interventions      

 

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 îmbunătăţite pentru persoanele cu demenţă şi 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. 

http://dementia.ie/information/interventions
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Planificarea îngrijirilor trebuie să aibă loc cât mai curând posibil după 

diagnosticare (indiferent de locul unde se întâmplă acest lucru) iar frecvenţa 

revizuirilor trebuie să răspundă nevoilor persoanelor diagnosticate cu demenţă. Este 

important ca datele de revizuire să fie stabilite în momentul întocmirii planului de 

îngrijire. De fiecare dată, revizuirea planului trebuie să aibă loc împreuna cu persoana 

cu demenţa şi familia/îngrijitorii pentru a reflecta schimbările în nevoi şi dorinţe.  
 

❖ Activităţile 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 simt utili. Încurajați-i să aibă o responsabilitate a lor, 

indiferent cât de mică ar fi. 
 

❖ Activităţile pot aduce relaxare şi plăcere 
 

 
https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/companion-care/ 
 

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 in 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. 
 

 

❖ Pregăteşte un spaţiu de lucru sigur 
 

Persoanele cu demenţă au adesea dificultăţi cu percepţia vizuală şi cu 

coordonarea. 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/companion-care/
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Asigurați-vă că suprafețele nu sunt aglomerate, cu cât mai puțină distragere și 

cât mai puțin zgomot posibil. O bună iluminare (fără strălucire), respectare 

preferințelor de ședere și a înălțimilor de lucru corecte sunt deasemenea, 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.   
       

❖ Foloseşte momentul desfăşurării activităţii care se 

potriveşte cel mai bine cu nivelul de funcţionare a persoanei 

 

Pentru a obține cele mai bune rezultate în desfășurarea activităților, luați în 

considerare momentele din zi cele mai bune pentru persoana cu demenţă. 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. 
 

❖ Încurajaţi conexiunea emoţională    
                                                                     

 
  http://dementia.ie/information/interventions 

Pentru mulți oameni cu demență, senzaţia de mișcare și ritm este adesea 

reținută. Ascultarea muzicii, dansul sau contactul cu copiii sau animalele oferă 

sentimente pozitive. 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 dementa. Dacă abilitățile de lectură s-au deteriorat, faceți 

înregistrări pentru ele. Găsiți cărți ilustrate și reviste în zonele de interes ale lor. 
 

Include experienţe senzoriale agreabile 

Anumite experienţe senzoriale ar putea să placă persoanei cu demenţă: 

• a se bucura de un masaj al mâinilor, gâtului sau al picioarelor 

• pieptănarea părului 

http://dementia.ie/information/interventions
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• mirosirea unor flori proaspete  

• folosirea unor uleiuri esenţiale sau a parfumurilor 

• mângâierea unui animal sau a diferitelor texturi de materiale 

• vizitarea unei grădini botanice sau a unei expoziţii de flori 

• cotrobăirea printr-o cutie ce conţine lucruri de care persoana cu demenţă era 

interesată 
 

❖ Activităţile 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. Un bun plan de îngrijire în demenţă 

 

Problema de îngrijire Activităţile de îngrijire 

Modul de hrănire a 

pacientului este 

tulburat 

 

– Pacientul să fie ajutat să bea şi să mănânce dacă el nu (mai) 

poate 

– În cazul că uită, să se indice pacientului orele de masă 

– Pacientul este însoţit la sala de mese 

– Să se consulte medicul în cazul în care problema 

alimentaţiei este rezultatul efectului secundar al 

medicamentelor 

– Să se adapteze hrana de comun acord cu un nutriţionist 

Pacientul este 

incontinent pentru 

urină şi/sau fecale 

 

– Să se trateze dacă este o cauză fizică 

– Să se atragă atenţia să meargă la toaletă 

– Pacientul să fie însoţit, eventual, la toaletă şi 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 

– Să se îndrume pacientul în îngrijirea sa zilnică 

– Pacientul să fie stimulat să se îngrijească 

Rezultate 

➢ Pacientul este mai fericit, mai linistit 

➢ Are loc o stimulare mentala sanatoasa 

➢ Igiena si nutritia sunt imbunatatite 

➢ Sunt mentinute abilitatile reziduale 

➢ Comportamentele periculoase sunt controlate 

➢ Sunt reduse stresul si consecintele psihologice ale familiei: invinovatirea, 

negarea 
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îngrijească pe sine 

deloc sau parţial 

 

– Să se ţină cont de obiceiurile pacientului (să facă duş sau 

nu) 

– Încearcă să afli motivul sau cauza care se află la baza 

(în)activităţii lui 

Pacientul are inversat 

ritmul somn-veghe 

 

– Oferă ziua pacientului destule activităţi (după 

posibilităţile sale) 

– Întreabă care sunt motivele neliniştii şi încearcă să calmezi 

pacientul printr-o discuţie 

– Consultă medicul pentru eventuala administrare de 

medicamente (sedative, somnifere) 

Pacientul nu este în 

stare să-şi asigure de 

unul singur un regim 

suficient de mişcare 

fizică şi folosire utilă a 

timpului 

– Pacientul trebuie stimulat să facă mişcare: gimnastică, 

plimbări, implicare în gospodărie 

– Să se întreprindă la nevoie activităţi împreună cu 

pacientul 

– În cazul tulburărilor de mobilitate să se introducă 

fizioterapia 

– Orice acţiune s-ar alege să se ţină cont de modul de 

viaţă/stilul de viaţă specific al pacientului 

Pacientul are probleme 

de comunicare cauzate 

de confuzie şi 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 

atenţia implicându-l în realitate 

– Îndrumă pacientul în contactele cu ceilalti pacienţi 

– În cazul unor tensiuni serioase poate fi necesar să se evite 

contactele cu ceilalţi pacienţi 

În relaţia dintre pacient 

şi familia sa este vorba 

despre neîntelegere şi 

tensiune 

– Observă cum decurg contactele dintre pacient şi familia sa 

– Îndrumă contactul atunci când este borba de 

întrebări/tensiuni 

– Informează familia despre situaţia pacientului şi despre 

consecinţele acesteia 

– Dă familiei indicaţii privitoare la contactul cu pacientul 

– Dă ascultare întrebărilor şi sentimentelor familiei 

– Recomandă eventual familiei să ia legatura cu medicul 

Pacientul nu-şi poate 

exprima uşor/deloc 

sentimentele legate de 

situaţia sa 

– Caută contact cu pacientul; arată-i că-i dai atenţie 

– Încearcă să clădeşti contactul prin acţiuni făcute 

împreună cu pacientul 

– Întreabă l dacă vrea să vorbească despre situaţia sa 

– Nu forţa discuţia 

– Inventariază întrebările şi problemele pacientului; nu 

porni de la ideea că oricum nu se poate face nimic 

– Este bine să se asculte cu atenţie 

Pacientul nu este in 

stare să garanteze 

– Vezi ce consecinţe periculoase poate avea 

comportamentul pacientului 
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propria sa securitate şi 

cea a altora 

 

– Nu-l lăsa pe pacient să aibă articole de fumat, obiecte 

ascuţite 

– 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 faca 

duş sau baie singur 

– Fii conştient de pericolul de sinucidere 

 

Pacientul este 

dezorientat şi uituc 

– Antrenament de orientare spre realitate – în formele 

uşoare/moderate de demenţă 

– Terapia de validare – confirmarea ideilor şi sentimentelor 

persoanei cu demenţă ca fiind reale 

 

9.7. Intervenţiile 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 direcţii de intervenţie de îngrijire medicală sunt: 

o Rutina zilnică 

Rutina poate reduce numărul deciziilor pe care le are de luat un bolnav cu 

demenţă, aducând ordinea şi structurarea într-o viaţa zilnică care ar fi, fără aceasta, 

haotic. Pentru un pacient atins de demenţă, rutina poate deveni sinonimă cu 

securitatea. 

o Nutriţia şi greutatea 

Se recomandă menţinerea unei bune stări de nutriţie prin asigurarea unei diete 

echilibrate. Este indicat ca bătrânilor cu demenţă să li se ofere mai des mâncare, 

inclusiv gustări sănătoase la ora 11 şi după-amiaza. 

       

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/ 

 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/
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Dacă persoana respectivă nu poate folosi cum trebuie o lingură sau o furculită, 

este bine să i se dea mâncarea preparată astfel încât să poată fi servită cu mâna. Trebuie 

ca felurile de mâncare să li se dea pe rând; faptul de a alege poate provoca confuzie. 

În cazul în care persoana respectivă pierde în greutate, se pot lua în considerare 

alimentele nutritive sub formă lichidă. 

o Igiena personală 

Pacientul atins de demenţă poate uita să facă baie, nu simte nevoia de a se spăla 

sau poate uita cum se face aceasta. Persoana asistată trebuie încurajată să-şi păstreze 

igiena corporala, evitând dezvoltarea dependenţei de personalul de îngrijire. Trebuie 

păstrate în baie săpunul familiar, şamponul, balsamul de păr, etc. care să-i amintească 

persoanei cu demenţa despre baie. Se indică monitorizarea igienei dentare, cu 

asistarea zilnică a spălarii pe dinţi. Igiena personală este completată cu îngrijirea 

părului şi a unghiilor. Se sugerează îmbrăcăminte care se îmbracă uşor, se evită 

îmbrăcămintea cu fermoare, nasturi. 

o Obiceiurile toaletării şi incontinenţa 

Este indicat să fie monitorizată constipaţia şi deshidratarea. Se recomandă 

încurajarea persoanei să meargă la toaletă la ore regulate, cum ar fi la fiecare 2 ore. 

Este bine să se marcheze clar baia şi toaleta cu semne; se pot folosi desene atunci când 

persoana respectiva nu mai poate întelege cuvintele. Se pot folosi şi pampers pentru 

adulţi sau lenjerie intimă absorbantă. În cazul în care incontinenţa este o problemă 

nou aparută, este bine să se vadă dacă aceasta nu este cauzata de o altă afectiune, cum 

ar fi infecţia de tract urinar. 

o Accidentele 

 Camerele trebuie să fie ordonate, cu căi libere. Cuţitele, soluţiile de curătat şi 

alte substanţe periculoase trebuie ţinute încuiate sub cheie. Carpetele de pe jos 

trebuiesc înlocuite cu covoare mai mari pentru a se preveni alunecarea. Este bine să se 

pună suparafeţe nederapante în cadă, să se instaleze balustrade în cabina de duş, 

chenare în jurul căzii de baie şi alte dispozitive ajutătoare în camera de baie. Este bine 

să se asigure o bună luminozitate, să se pună luminiţe în dormitoare, în camerele de 

baie şi pe holuri, care să fie aprinse noaptea. 

o Managementul fluidelor 

Trebuie să ne asigurăm ca persoana cu boala Alzheimer sau altă formă de 

demenţă are un aport adecvat de lichide pentru a se evita fenomenul de deshidratare. 

Se evită lichidele fierbinţi sau reci. Se monitorizează raportul ingestie – excreţie, cu 

încurajarea aportului de lichide, de fibre, şi efectuarea de exerciţii fizice pentru a evita 

constipaţia. 

o Rătăcirile 

Măsuri pentru facilitarea orientării: calendare, liste, se pot plasa semne cu 

desene în toată casa, pentru a-i veni în ajutor să-şi amintească locurile în care sunt 

diferite obiecte, baia sau bucătăria. Se asigură o bună luminozitate prin plasarea de 

lămpi de veghe care să fie aprinse noaptea.  

o Tulburările de somn 

Este indicat ca persoana cu demenţă să fie ţinută trează şi activă în cursul zilei. 

Trebuie descurajată aţipirea, cu excepţia cazului în care acest lucru ar cauza şi mai 
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multe probleme. Poate fi de folos oferirea unui pahar de lapte cald sau a unui ceai de 

plante, care să nu conţină substanţe excitante, seara, înainte de a merge la culcare. O 

baie fierbinte cu puţin înainte de ora de somn poate fi utilă în obţinerea relaxării. 

o Dispoziţia şi emoţiile 

O dispoziţie labilă, neconcordanţă cu situaţia dată, ar trebui să trezească 

suspiciuni. Bolnavii ajung să aibă stări depresive, însă şi un comportament agresiv. 

Ambele tipuri de reacţii constituie o expresie a deznădejdii şi fricii care îi chinuie. 

Oamenii sunt captivi într-o lume pe care o înţeleg din ce în ce mai puţin. Totodată, nu 

mai au posibilitatea să comunice verbal într-un mod adecvat. Dar, fiindcă emoţiile lor 

se păstrează încă vreme îndelungată, ei încearcă să se facă înţeleşi pe această cale. Unul 

dintre aspectele foarte importante ale acestor schimbări de dispoziţie îl reprezintă 

pierderea încrederii în sine. Demența în stadiul intermediar si cel avansat prezintă 

adesea probleme provocatoare de comportament. Furia, confuzia, frica, paranoia și 

tristețea cu care se confruntă persoanele cu dementa pot duce la acțiuni agresive și 

uneori violente.  

Membrilor de familie/personalului de îngrijire li se cere să nu facă greşeala de 

a privi atitudinea agresivă a suferindului ca pe o ofensă personala, comportamentul 

acestuia fiind expresia sindromului demenţial. 
 

o Relaţiile interpersonale 

Dificultățile de comunicare pot fi unul dintre cele mai tulburătoare aspecte ale 

îngrijirii unei persoane cu Alzheimer sau un alt tip de demență - și este frustrant atât 

pentru cei afectati de boală cat și pentru cei dragi lor. 

 Iată 10 sfaturi despre cum trebuie comunicat eficient cu cineva care are o 

demență moderată până la severă. 

1. Recunoașteți împotriva cui sunteți. În mod inevitabil, demența se înrăutățește 

odată cu timpul. Persoanele cu demență vor avea treptat o perioadă mai dificilă 

in înțelegerea celorlalți, precum și de comunicare în general. 

2. Evitați distragerile. Încercați să găsiți un loc și un timp potrivit pentru a vorbi, 

atunci când nu există o mulțime de distrageri. Acest lucru permite persoanei 

cu demenţa să-și concentreze toată energia mentală asupra conversației. 

3. Vorbește clar și natural, cu o voce caldă și calmă. Abține-te de la „babytalk” 

(tipul de vorbire asociat cu o persoană adultă care vorbește cu un copil) sau de 

orice alt tip de condescendență. 

4. Adresaţi-vă persoanelor după numele lor. Evitați pronumele precum „el”, „ea” 

și „ei” în timpul conversației. Precizarea numelui este importantă atunci când 

salutați o persoană cu demență. De exemplu: „Bună, bunico. Sunt eu, Maria ”, 

este de preferat formulei „ Bună. Sunt eu." 

5. Vorbeşte despre un singur lucru la un moment dat. Este posibil ca cineva cu 

demență să nu se poată implica în menținerea unei conversații cu mai multe 

subiecte. 

6. Folosiți indicii non-verbale. De exemplu, mențineți contactul vizual și zâmbiți. 

Acest lucru ajută să-i facilitezi persoanei cu demenţă înțelegerea. Iar când 
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demența este foarte avansată, comunicarea non-verbală poate fi singura 

opțiune disponibilă. 

7. Ascultă activ. Dacă nu înțelegeți ce vă spune persoana cu Alzheimer/demenţă, 

răspundeți-i politicos. 

8. Nu te opri. Conversațiile dvs. nu sunt susceptibile de a merge foarte departe 

dacă încercați să corectați orice declarație inexactă pe care o face persoana 

iubită. E în regulă să lăsăm amăgirile și declarațiile greșite. 

9. Aveți răbdare. Acordă-ți persoanei dragi mai mult timp pentru a procesa ceea 

ce spui. Dacă puneți o întrebare, dați un timp pentru a răspunde. Nu lăsa 

frustrarea să te copleşească. 

10. Înțelegeți că vor fi zile bune și zile rele. În timp ce tendința generală a bolnavilor 

cu demență este un declin, persoanele cu demență vor avea urcări și coborâri 

la fel ca oricare altcineva. 
 

Concluzii: 

 Demenţa este o pierdere progresivă a funcţiilor cerebrale care afectează 

abilitatea de a trăi şi creşte dependent. 

- Este afectată memoria, abilitatea de a întelege şi de a vorbi, abilitatea de a gândi. 

- Multe boli pot duce la simptomele demenţei. 

- Demenţa afectează persoanele vârstnice de obicei (dar nu tot timpul), dar nu 

este o parte normală a îmbătrânirii.  

 Ştiinţa medicală nu este sigură cu privire la cauzele sau prevenţia demenţei 

- Nu există nici un tratament pentru aceasta  

- Ramănând activ şi trăind sănătos sunt recomandate pentru reducerea riscului

  

 A avea grija de un pacient cu demenţă este foarte provocator. 

- Îngrijitorii au de învăţat despre demenţă şi abilităţile de îngrijire 

- Membrii de familie fac adesea modificări majore în viaţa lor, inclusive 

renunţarea la serviciu 

 O persoană cu demenţă are nevoie în continuare de o bună calitate a vieţii, dar 

fără asistenţă din partea familiei şi a îngrijitorilor, este mult mai dificil pentru ei de a-

şi atinge scopurile.  

- Participând la activităţi adecvate poate ajuta o persoană cu demenţă să-şi 

atingă scopurile şi plăcerea. 

- Activităţile joacă un rol semnificativ în tratarea comportamentelor 

provocatoare. 

- Sunt mai multe căi de a planifica şi furniza activităţile corespunzătoare pentru 

persoanele cu demenţă. 

- Întelegerea a ceea ce face o persoană unică poate ajuta la planificarea unor 

activităţi adecvate pentru persoanele cu demenţă. 
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Teste de evaluare 

 

1. Demenţa Alzheimer se caracterizează prin: 

a) debut brusc 

b) dificultate în rememorarea evenimentelor recente 

c) depresia este frecventă 

d) se manifestă mai ales prin mişcări involuntare 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ConditionsAndTreatments/dementia-activities-and-exercise
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ConditionsAndTreatments/dementia-activities-and-exercise
https://www.alz.org/media/Documents/alzheimers-dementia-activities-at-home-middle-late-b.pdf
https://www.alz.org/media/Documents/alzheimers-dementia-activities-at-home-middle-late-b.pdf
http://www.sfatulmedicului.ro/Boala-Alzheimer-si-alte-boli-degenerative/dementa_319
http://www.sfatulmedicului.ro/Boala-Alzheimer-si-alte-boli-degenerative/dementa_319
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2. În cazul demenţei vasculare: 

a) există halucinaţii vizuale foarte elaborate 

b) debutul este brusc 

c) confuzie de scurtă durată 

d) modificările cognitive sunt însoţite de simptome neurologice şi 

simptome neuropsihologice 

 

3. În planificarea activităţilor pentru vârstnicii cu demenţă trebuie avut în 

vedere: 

a) să se folosească abilitățile care nu au fost uitate 

b) să se evite excursiile deoarece aceştia nu-și amintesc unde au fost 

c) să se asigure o bună iluminare (fără strălucire) 

d) să nu fie luate în considerare momentele din zi cele mai bune pentru 

persoana cu demenţă 
 

4. Pentru o comunicare eficientă cu cineva care are o demență moderată până la 

severă este indicat, printre altele: 

a) să se evite distragerile 

b) să i se vorbească clar și natural, cu o voce caldă și calmă 

c) să se abordeze în timpul conversaţiei mai multe subiecte 

d) să se acorde persoanei dragi mai mult timp pentru a procesa ceea ce se 

spune 
 

5. Dacă persoana cu demenţă are probleme de comunicare cauzate de confuzie şi 

de tulburările de memorie: 

a) nu lua în serios lumea trăirilor acestuia 

b) oferă-i ocazia să se exprime 

c) distrage-i atenţia implicându-l în realitate dacă este tensionat 

d) îndrumă-l în contactele cu ceilalţi  
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Modulul nr. 10  Cum se detectează orice formă de abuz, neglijare sau 

maltratare și cum se raportează conform legislaţiei naţionale 
 

Definiția abuzului asupra persoanelor în vârstă: Declarația de la Toronto (2002): 

Abuzul împotriva persoanelor în vârstă este o acțiune unică sau repetată sau 

lipsa unei acțiuni corespunzătoare, care se produce în cadrul oricărei relații în care 

există prezumția de încredere, care provoacă vătămări sau perturbări unei persoane 

mai în vârstă. 

Date introductive. 

După cum se prevede în declarația privind principiile europene de bioetică, 

considerăm că toate persoanele au o demnitate ontologică comună, fiindcă sunt ființe 

umane, care merită toate drepturile omului, indiferent de gradul lor de autonomie 

fizică și de competență cognitivă. 

Persoana deservită trebuie tratată cu afecțiune, apropiere și delicatețe – acesta ar 

trebui să fie unul dintre principiile care stau la baza activității îngrijitorilor. Bunăstarea 

persoanei deservite depinde atât de competența tehnică a îngrijitorului, cât și de 

capacitatea acestuia de a se asigura că persoana se simte binevenită, apreciată și iubită. 

 
Sursa fotografiei: oilaqui.com.br 

Dezvoltarea conceptului în raport cu rolul îngrijitorului 

Pe lângă toate competențele tehnice și responsabilitățile specifice ale 

îngrijitorului (pregătirea hranei și tehnici de hrănire, transportul persoanei în vârstă, 

respectarea și administrarea prescripțiilor medicale etc.), există un set de competențe 

informale și responsabilități care pot îmbunătăți confortul psihologic al persoanei în 

vârstă. Acestea implică și capacitatea de a detecta orice formă de abuz, neglijare sau 

maltratare și de a le raporta conform legislației naționale/protocoalelor locale. Astfel 

de competențe pot consta în principii, sarcini și practici specifice, precum: 
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• Însoțirea persoanei deservite cu disponibilitate și discreție. Respectarea 

intimității și a confidențialității. Dacă confidențialitatea se referă la informațiile 

persoanei deservite, intimitatea se referă la respectul pentru spațiul și corpul 

acesteia. 

• Protejarea persoanei deservite față de aspecte ale lumii care, datorită 

complexității sale, poate fi ostilă. După cum susține Leonardo Boff (Brazilia, 

1999), îngrijirea celuilalt nu este o activitate punctuală, ci o serie de atitudini 

care îți permit să te protejezi de efectele nocive pe care le poate avea lumea 

asupra persoanei tratate, din cauza patologiilor de care poate suferi. 

• Promovarea autonomiei fizice a persoanei deservite. Trebuie evitate 

atitudinile paterne și de substituție pe care și le arogă uneori îngrijitorii, din 

dorința de a face totul mai repede.  

• Promovarea autonomiei intelectuale a persoanei deservite. Persoanele cu 

competențe cognitive reduse nu trebuie făcute să se simtă și mai neputincioase. 

• Păstrați-vă încrederea în capacitățile celuilalt. Beneficiarii au nevoie de 

abilitățile lor, oricât de limitate ar fi acestea, iar ele trebuie recunoscute. O 

atitudine contrară ar face să le scadă foarte mult stima de sine. 

• Identificarea tuturor dimensiunilor suferinței, nu doar a celor strict fiziologice. 

Suferința nu este niciodată exclusiv fizică. Îngrijitorul trebuie să poată 

interpreta diferitele exprimări ale suferinței și, dacă este necesar, să consulte un 

specialist care să le poată trata. 

• Fiți de încredere! Încrederea este una dintre principalele calități ale unui 

îngrijitor. Persoana îngrijită trebuie să fie convinsă că îngrijitorul ține cont de 

ea, că este abordabil și disponibil oricând este necesar. 

• Ascultarea este fundamentală pentru a putea înțelege povestea beneficiarului. 

• Situați-vă la o distanță emoțională adecvată față de persoana deservită. Ar 

trebui evitate atitudinile extreme: nu trebuie nici să empatizați excesiv cu 

persoana deservită, nici să vă construiți o aparență profesională, fără pic de 

căldură. 

• Respectați diferențele culturale. Acest lucru este relevant mai ales atunci când 

persoana îngrijită sau îngrijitorul are un stil de viață diferit, din rațiuni 

generaționale, sociale sau etnice. Trebuie să organizați îngrijirea în funcție de 

obiceiurile culturii dvs. 

• Asigurați-vă că comunicarea cu persoana deservită se desfășoară în bune 

condiții. Trebuie să fim atenți la expresiile de dezgust sau de dorință ale 

persoanei deservite, care uneori pot fi foarte subtile. 

• Trebuie să puteți acționa în afara limitelor codurilor și recomandărilor atunci 

când aveți suspiciuni întemeiate că aplicarea oarbă a protocoalelor îi face rău 

persoanei deservite. Toate relațiile cu ceilalți trebuie să se desfășoare în funcție 

de valorile comune ale unei comunități. Totuși, îngrijitorul trebuie să poată 

acționa în afara protocoalelor atunci când situația o impune; adică atunci când 

aplicarea lor cu strictețe poate face mai mult rău decât bine. 

Aplicarea acestor principii etice și practice oferă un instrument pentru 

prevenirea abuzurilor sau a maltratărilor. În orice caz, dacă sunt detectate suspiciuni 
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sau anumite forme de abuz, îngrijitorul trebuie să acționeze conform protocoalelor 

stabilite. 

 

Abuzurile asupra persoanelor vârstnice: cunoașteţi semnele72 

Majoritatea persoanelor, atunci când îmbătrânesc, trebuie să se bazeze mai 

mult pe alții pentru a se putea îngriji. Astfel, sunt șanse mai mari ca cineva să le 

maltrateze sau să profite de ele. Dacă aceste comportamente se concretizează, putem 

vorbi despre abuzuri asupra persoanelor vârstnice. 

Abuzurile asupra persoanelor vârstnice au loc atunci când cineva îi face rău 

unei persoane în vârstă de cel puțin 65 de ani sau o neglijează. I se poate întâmpla 

oricui. Abuzurile pot fi comise de un îngrijitor, de un membru al familiei sau de un 

vecin. Ele pot avea loc la domiciliul persoanei în vârstă, în casa unei rude sau într-

un azil ori într-un spațiu de îngrijire specializată. 

Persoanelor în vârstă care trăiesc în condiții de abuz le poate fi teamă sau jenă 

să vorbească despre această situație. Dar dacă țineți ochii deschiși și știți ce să căutați, 

puteți să vă asigurați că prietenii dvs. și cei dragi sunt în siguranță. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: vilanovainformacio.cat 

Tipuri de abuzuri asupra persoanelor vârstnice 

Abuzurile pot lua diferite forme: 

Abuzul fizic este orice acțiune care provoacă daune fizice sau vătămări. Din 

această categorie pot face parte lovirea, împingerea, înghiontirea sau arderea unei 

persoane în vârstă, legarea ei de pat sau de scaunul cu rotile, încuierea ei într-o cameră 

sau administrarea de medicamente care nu au fost prescrise de medic. 

Deseori, aceste abuzuri lasă răni vizibile. Dar pot apărea și alte semne, precum: 

                                                           
72După: https://www.webmd.com/healthy-aging/elder-abuse-signs#2 

 

https://www.webmd.com/healthy-aging/guide/assisted-living
https://www.webmd.com/eye-health/picture-of-the-eyes
https://www.webmd.com/drugs/index-drugs.aspx
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• Arsuri, tăieturi, vânătăi și sângerări inexplicabile 

• Oase luxate sau rupte 

• Accidente repetate 

• Persoana nu vrea să meargă la medic pentru a i se trata rănile 

•  

Abuzul sexual se întâmplă atunci când o persoană în vârstă este forțată să aibă 

contact sexual cu o altă persoană, să urmărească filme pornografice sau să își scoată 

hainele pentru a fi atinsă în mod necorespunzător sau violată. 

Pot exista semne fizice, dar și semne care nu sunt vizibile. Acestea includ: 

• Îmbrăcăminte ruptă sau cu urme de sânge, în special lenjeria intimă 

• Boli cu transmitere sexuală 

• Vânătăi, în special pe lateralele corpului sau în jurul sânilor ori al organelor 

genitale 

• Sângerări în zona vaginală sau anală 

 

Abuzul psihologic include orice acțiuni care rănesc emoțional o persoană. 

Acesta poate surveni atunci când o persoană amenință persoana în vârstă, țipă la ea, 

o jignește sau o insultă, o ignoră în mod repetat și controlează ceea ce face, pe cine 

vede și unde se duce. 

Urmăriți dacă în acțiunile persoanei dragi sau în relațiile sale cu dvs. și cu alții 

există semne privind un astfel de abuz. Persoana ar putea: 

• să fie mai retrasă sau înfricoșată 

• să aibă schimbări inexplicabile de comportament 

• să se legene incontrolabil, să își sugă degetul sau să vorbească singură 

• să fie deprimată, confuză sau să își piardă interesul pentru lucruri care îi făceau 

plăcere 

• să aibă insomnii 

 

Abuzul financiar apare atunci când sunt amenințați banii sau proprietățile 

unei persoane în vârstă. Cineva îi poate folosi cardurile de credit sau conturile bancare 

fără permisiune, poate falsifica semnăturile sau o poate forța să schimbe un document 

juridic precum un testament sau o împuternicire. 

Aici intră și facturile excesive pentru reparații casnice sau pentru asistența 

medicală sau facturarea de servicii care nu au fost prestate niciodată. Și persoanele 

sau grupurile care cer donații pentru organizații caritabile false se fac vinovate de un 

astfel de abuz. 

Posibile semne: 

• Retrageri din conturi bancare pe care persoana în vârstă nu le poate explica 

• Un nou „prieten” care poate profita financiar de persoana în vârstă 

• Documente juridice modificate sau care au dispărut 

• Rapoarte financiare lipsă 

• Facturi neplătite, întreruperea utilităților sau amenințări cu evacuarea 

• Semnături care par falsificate 

 

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/wound-care-10/preventing-treating-burns
https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/guide/bruises-article
https://www.webmd.com/sexual-conditions/default.htm
https://www.webmd.com/women/picture-of-the-breasts
https://www.webmd.com/women/picture-of-the-vagina
https://www.webmd.com/sex-relationships/default.htm
https://www.webmd.com/sleep-disorders/default.htm
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Neglijarea apare atunci când îngrijitorul nu satisface nevoile persoanei în 

vârstă. De exemplu, nu îi dă suficientă mâncare, apă, îmbrăcăminte, adăpost și 

medicamente sau nu îl ajută să facă baie, să se îmbrace sau să plătească facturile. Și 

abandonul complet al persoanei este un tip de abuz. Uneori, îngrijitorul știe că 

neglijează persoana în cauză, dar este posibil ca, în alte situații, îngrijitorii să nu știe 

că fac ceva greșit. 

Dacă persoana în vârstă nu beneficiază de îngrijirea/serviciile de care are 

nevoie, puteți observa că: 

• Este murdară sau neîngrijită. Poate avea haine murdare, părul nepieptănat 

sau iritații de piele. 

• A slăbit brusc sau nu îi mai este foame. 

• Escare 

• Proteze dentare, ochelari, aparate auditive sau premergătoare stricate sau lipsă 

Tipuri de abuzuri asupra persoanelor vârstnice73 

TIPURI DE 

ABUZ CARACTERISTICI EXEMPLE 

Financiar 

sau 

material 

Utilizarea ilegală sau 

necorespunzătoare a fondurilor 

sau a resurselor, exploatare 

Furtul cardurilor de debit sau de 

credit, acțiuni coercitive pentru a priva 

persoana în vârstă de active (de ex., 
transferul forțat de proprietăți sau conturi) 

Neglijare 

sau 

abandon 

Refuzul intenționat sau 

neintenționat al îngrijitorului 

responsabil de a satisface nevoile 

asociate bunăstării persoanei în 

vârstă 

Neasigurarea de alimente, 

îmbrăcăminte, adăpost, asistență 

medicală, igienă corespunzătoare sau 

stimulare/interacțiune socială 

Fizic Provocarea de durere sau 

vătămări 

Lovire, împingere, alimentare cu forța, 

imobilizare, lovirea cu obiecte 

Psihologic 

sau 

emoțional 

Provocarea de neliniști mentale Agresiuni verbale sau amenințări, 

amenințări cu instituționalizarea, 

izolarea socială, afirmații umilitoare 

sau degradante 

                                                           
73Adaptat cu permisiune după Perel-Levin S. Discussing Screening for Elder Abuse at Primary Health Care Level 

(Evaluarea abuzurilor asupra persoanelor vârstnice la nivelul îngrijirii medicale primare). Geneva, Elveția: 
Organizația Mondială a Sănătății; 2008:6. 
 

 
 
 
 

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/features/wonders-of-water
https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/picture-of-the-hair
https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/guide/common-rashes
https://www.webmd.com/oral-health/dental-health-dentures
https://www.webmd.com/eye-health/eyeglasses-that-do-the-job
https://www.webmd.com/healthy-aging/hearing-aids
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TIPURI DE 

ABUZ CARACTERISTICI EXEMPLE 

Sexual Contact genital neconsimțit, 

discuții sexuale nedorite 

Discuții sugestive, activitate sexuală 

forțată, atingerea unei persoane fără 

consimțământul său sau a unei 

persoane fără consimțământ 

INDICELE SUSPICIUNILOR PRIVIND ABUZURILE ASUPRA 

PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 
Puține instrumente concepute pentru detectarea riscurilor sau a suspiciunilor 

de abuz au fost validate în condițiile asistenței primare. Indicele suspiciunilor privind 

abuzurile asupra persoanelor vârstnice (Elder Abuse Suspicion Index - EASI) a fost 

validat în condițiile asistenței primare și poate fi folosit de medici pentru evaluarea 

pacienților fără dizabilități cognitive în timpul vizitelor de rutină. Acesta are o 

sensibilitate de 0,47 și o specificitate de 0,75. EASI include cinci itemi la care răspund 

pacienții și o întrebare adresată medicului, pe baza căreia se pot identifica pacienții 

expuși riscurilor. Cel puțin un răspuns afirmativ la întrebările 2-6 indică necesitatea 

unor evaluări suplimentare. 

           Sursa: Retipărit cu permisiunea lui Mark Yaffe, medic. © The Elder Abuse Suspicion Index (EASI) 

În ultimele 12 luni:    

1. Ați apelat la alte persoane pentru oricare dintre următoarele 

activități: îmbăiat, îmbrăcat, cumpărături, activități bancare sau 

mese? 

Da Nu Niciun 

răspuns 

2. V-a împiedicat cineva să vă procurați mâncare, îmbrăcăminte, 

medicamente, ochelari, aparat auditiv sau asistență medicală sau să 

vă întâlniți cu persoanele cu care doreați să vă întâlniți? 

Da Nu Niciun 

răspuns 

3. V-a supărat faptul că cineva v-a vorbit într-un fel care v-a făcut să vă 

simțiți rușinat(ă) sau amenințat(ă)? 

Da Nu Niciun 

răspuns 

4. A încercat cineva să vă oblige să semnați documente sau să vă 

folosească banii împotriva voinței dvs.? 

Da Nu Niciun 

răspuns 

5. V-a făcut cineva să vă fie teamă, v-a atins cineva în feluri în care nu 

doreați sau v-a făcut rău fizic? 

Da Nu Niciun 

răspuns 

6. Medic: Abuzurile asupra persoanelor vârstnice pot fi asociate cu 

situații precum contactul vizual deficitar, o natură retrasă, 

malnutriția, probleme de igienă, tăieturi, vânătăi, îmbrăcăminte 

inadecvată sau neluarea medicamentelor conform prescripției. Ați 

observat vreuna dintre aceste situații astăzi sau în ultimele 12 luni? 

Da Nu Nu 

sunt 

sigur(ă) 

NOTĂ: Indicele EASI a fost dezvoltat pentru a ridica semnale de alarmă unui medic cu privire la 

abuzurile asupra unei persoane vârstnice, la un nivel la care ar putea fi rezonabilă propunerea unei 

evaluări suplimentare din partea serviciilor sociale, a Serviciilor pentru protecția adulților sau a unui 

serviciu echivalent. Deși ar trebui adresate toate cele șase întrebări, un răspuns afirmativ la una sau 

mai multe dintre întrebările 2-6 poate constitui o îngrijorare. Indicele EASI a fost validat pentru a fi 

administrat de medicii de familie persoanelor în vârstă cu un scor de examinare a stării psihice de cel 

puțin 24, consultate în ambulatoriu. 
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Pacienții care prezintă vătămări sau semne de abuz trebuie evaluați, tratați și 

trimiși la un specialist. Medicul ar trebui să înceapă prin a adresa întrebări cu răspuns 

deschis, precum „Îmi puteți spune ce s-a întâmplat?” și „Ce vă amintiți despre modul 

în care s-a produs acest accident?” 

Ar trebui obținut istoricul medical și chirurgical complet, precum și o listă 

completă a medicamentelor, inclusiv identificarea persoanelor responsabile pentru 

furnizarea și gestionarea medicamentelor pacientului. Trebuie luate în considerare 

mai ales traumatismele anterioare, dovezi ale unor boli metabolice osoase și utilizarea 

de anticoagulante. O evaluare funcțională sumară ar trebui să evalueze activitățile 

vieții cotidiene (de ex., igiena, toaleta, îmbrăcatul) și activitățile auxiliare (de ex., 

cumpărăturile, gestionarea finanțelor, gestionarea medicamentelor).26,27 Apoi, 

pacientului îi trebuie adresate întrebări referitoare la siguranța mediului de acasă. În 

final, întrebările precum cele din EASI evaluează experiențele pacientului și 

percepțiile acestuia privind siguranța personală. În caz de suspiciuni semnificative 

privind abuzul sau neglijarea, evaluările funcționale multidisciplinare complete pot 

include vizite la domiciliu efectuate de asistenții sociali locali, de rudele sau prietenii 

îngrijorați sau de autoritățile APS. 

Atunci când se evaluează suspiciuni în ceea ce privește abuzurile asupra 

persoanelor vârstnice, medicii trebuie să distingă între procesele bolilor sau 

îmbătrânirea normală și semnele de vătămare. Ar trebui luate în considerare condiții 

preexistente care dau impresia unor vătămări intenționate sau care fac ca pacientul să 

fie predispus la vătămări. Reacțiile adverse la remedii la domiciliu și la medicamente 

administrate cu sau fără rețetă pot semăna cu vătămări intenționate. Unele grupuri 

etnice folosesc metode curative tradiționale, precum ventuzele, moxibustia sau 

terapiile alternative cu monede (tehnica Gua Sha), care pot provoca leziuni ale pielii 

ce seamănă cu vătămări intenționate.  

 

Gestionarea și intervenţia 

În funcție de gravitatea situației, poate fi necesară spitalizarea persoanei 

vârstnice pentru tratarea și protejarea acesteia în timpul evaluărilor ulterioare sau 

până la finalizarea investigației judiciare.32,33 Dacă suspiciunile de abuz se confirmă, se 

va acționa conform cerințelor obligatorii în materie de raportare. Medicii de familie 

trebuie să solicite ajutorul serviciilor sociale locale și al APS pentru a stabili măsurile 

ce trebuie adoptate. 

Nu există un algoritm unic standardizat în ceea ce privește gestionarea și 

evaluarea abuzurilor asupra persoanelor vârstnice. Totuși, algoritmul din Figura 1 

este acceptat în majoritatea situațiilor.  Medicii pot introduce în secțiunile 

corespunzătoare cerințele obligatorii aplicabile la nivel local. Un plan de siguranță este 

un element important al planului de îngrijire în toate situațiile. 

 

 

 

https://www.aafp.org/afp/2014/0315/p453.html#afp20140315p453-b26
https://www.aafp.org/afp/2014/0315/p453.html#afp20140315p453-b27
https://www.aafp.org/afp/2014/0315/p453.html#afp20140315p453-b32
https://www.aafp.org/afp/2014/0315/p453.html#afp20140315p453-b33
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Plan de siguranţă pentru pacienţii vârstnici care au suferit abuzuri 

Un plan de siguranță contribuie la identificarea opțiunilor pentru pacient și 

furnizează idei pentru îmbunătățirea siguranței acestuia. Fiecare plan ar trebui să 

fie individualizat, notat, păstrat într-un loc sigur și revăzut regulat de către medic, 

pacient și un prieten sau o rudă de încredere. Planul de siguranță poate include: 

➢ Locuri în care pacientul poate fi în siguranță, precum casa unei rude sau a 

unui prieten, un adăpost sau spitalul 

➢ Strategii pentru reducerea daunelor dacă pacientul va avea în continuare 

contact cu abuzatorul 

➢ O listă cu obiecte esențiale care trebuie păstrate într-un loc sigur (a se vedea 

Tabelul 5 pentru resurse și exemple) 

➢ Numere de telefon ale rudelor, prietenilor, organizațiilor comunitare și ale 

furnizorilor de servicii de urgență 

➢ Considerente speciale, precum nevoile de transport, dacă pacientul 

locuiește într-o zonă rurală 

➢ O programare la medicul de familie sau la alte servicii de specialitate 
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Figura 1: Algoritm pentru gestionarea suspiciunilor de abuz asupra persoanelor vârstnice. (EASI = 

Elder Abuse Suspicion Index - Indicele suspiciunilor privind abuzurile asupra persoanelor vârstnice)
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MODEL DE PROTOCOL74 

Pentru a preveni și a detecta abuzurile, trebuie stabilite protocoale clare de 

acțiune, care să implice diferitele administrații, instituții și grupuri responsabile 

pentru contactul cu persoana vârstnică sau pentru îngrijirea acesteia. Un model de 

protocol este prezentat în continuare: 

 

Ce este modelul de protocol? 

Protocolul este un document de bază care definește și precizează care ar trebui 

să fie liniile de acțiune comună ale serviciilor sociale și ale rețelei de resurse 

municipale de proximitate, care interferează într-o manieră directă sau indirectă cu 

persoanele în vârstă, în ceea ce privește prevenția și abordarea cuprinzătoare a 

situațiilor de maltratare. 

 

Ce include protocolul? 

• Inițierea prevenției 

• Stabilirea de proceduri specifice pentru diferiții agenți implicați 

• Crearea instrumentelor tehnice necesare conform casetei de acțiuni 

• Luarea în considerare a principiilor etice: respectul, ascultarea activă, 

informarea, participarea, însoțirea pe tot parcursul procesului, autonomia, 

autodeterminarea 

• Axarea pe intervenția la persoana care provoacă maltratarea 

• Evidențiază responsabilitatea complementară a infirmierelor și a altor categorii 

de angajați 

• Servicii pentru membri: sănătate; justiție; organisme de securitate 

• Identificarea diferitelor faze ale procesului urmat înainte de maltratare: 

definire, procedură specifică, instrumente necesare și schema de operare 

pentru fiecare dintre faze: detecție; evaluare; intervenție. 

 

Linii de acţiune: 

• Prevenţie: 

▪ Conștientizare și informare  

▪ Formare în cadrul diferitelor grupuri 

▪ Coordonare interinstituțională 

▪ Acțiuni de cercetare 

• Detecţie 

▪ Evaluare 

▪ Intervenție 

                                                           
74 Bazat pe Protocol d’atencio als maltractaments (Protocolul de asistență în situații de maltratare). Primăria 
din Barcelona. http://estatic.bcn.cat/GentGran/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/Maltract-
gent-gran-PART-0.pdf 
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Prevenţie 

Prevenția vizează reducerea numărului de noi cazuri și eliminarea șabloanelor 

culturale care generează comportamente abuzive. 

Idei principale: 

• Vizibilitatea fenomenului tratamentului necorespunzător 

• Modificarea atitudinilor și acțiunilor generate de prejudecăți  

• Promovarea drepturilor persoanelor în vârstă și a tratamentelor 

corespunzătoare 

• Eliminarea maltratării sub orice formă 

• Implicarea tuturor agenților și a întregii societăți 

În general, se consideră bune practici municipale cele care vizează: 

• Favorizarea unei abordări intergeneraționale: discuții cu bunicii 

• Promovarea rețelelor de socializare în comunitate: Radars75, Mese cu companie 

• Crearea de servicii în sprijinul îngrijitorilor: Timp pentru tine, Respir. 

• Încurajează grupurile de sprijin și asistența reciprocă între persoanele vârstnice 

din centrele medicale, din centrele sociale și comunitare și la nivel comunitar: 

Grupuri de îngrijitori, acțiuni comunitare la nivelul districtelor/regiunilor 

• Promovează acțiuni informative și formative care vizează capacitarea și 

conștientizarea persoanelor vârstnice: evaluările de sănătate la nivel 

districtual/județean, ateliere pentru personalul din aziluri. 

•  

 

Sursa fotografiei: slowoseniora.pl 

 

Atenţie: 

Protocolul stabilește trei faze în procesul de acțiune înaintea unui caz de 

maltratare: 

a) Detecție 

b) Evaluare 

                                                           
75 Acest proiect își propune implicarea persoanelor din cartier în activitatea persoanelor vârstnice care locuiesc în 
zonă 
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c) Intervenție 

 

DETECȚIE: Identificarea unei situaţii de posibil abuz.  

Agenți de detecție: 

• Serviciul de sănătate 

• Organismele de securitate   

• Serviciile municipale de asistență și promovare   

• Mediul familial/amical al persoanei vârstnice 

• Structuri centralizate din cadrul centrelor de servicii sociale 

INSTRUMENT:  „Formular de înregistrare pentru indicatorii de alertă” 

EVALUARE: se verifică abuzul și gravitatea situaţiei 

• Serviciul social și de sănătate 

• Evaluare cuprinzătoare 

• Fizică 

• Emoțională 

• Cognitivă   

• Interviuri 

• Aplicarea instrumentelor de evaluare   

• Coordonare cu alte servicii 

•  

INSTRUMENTE: „Jurnal al indicatorilor de alertă”; „Tabel al factorilor de risc și de 

protecție”. 

INTERVENȚIE: Precizarea planului de lucru pentru rezolvarea situaţiei, 

împreună cu persoana 

• Coordonarea între specialiști 

• Activarea resurselor 

• Activarea măsurilor de protecție 

• Luarea de măsuri împotriva vinovatului, pentru a evita recidivele 

• Evaluarea și închiderea intervenției 

INSTRUMENT: „Înștiințare către Parchet sau instanță. Pentru Serviciul de protecție și de 

protecție a victimelor” 

Obiective 

• Colaborarea într-o manieră COMPLEMENTARĂ ȘI COOPERANTĂ între 

serviciile sociale și de sănătate de bază, în situații de risc de maltratare a 

persoanelor vârstnice 

• Stabilirea de legături și circuite la nivelul sistemelor pentru a asigura o atenție 

permanentă 

• Identificarea sarcinilor și a acțiunilor specifice ale fiecărui sistem. 

Instruirea specialiștilor din centrele medicale 
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Principalul obiectiv este de a instrui, informa și conștientiza, pentru a favoriza 

o abordare și o poziție proactivă în ceea ce privește maltratarea persoanelor vârstnice. 

 

Evaluarea și revizuirea protocolului. 

 Principalele evaluări: 

• Cadrul de consultare și de referință este necesar pentru specialiști și mai ales 

pentru extinderea personalului (îndrumarea noilor angajați). 

• Folosite în special de serviciul de intervenție și de comunicare din cadrul 

Parchetului. 

• Sensibilizarea și stimularea prevenției la nivelul specialiștilor, prin acțiuni de 

colaborare la nivel teritorial. 

• Continuarea lucrărilor de îmbunătățire a tratamentului, de la prevenire, 

detectare, intervenție și evaluare 

• Implicarea transversală a tuturor nivelurilor organizației municipale, în 

procesul de prevenție, detectare și remediere 

• Educația continuă a specialiștilor în asistență socială cu noi formate; 

monitorizarea și evaluarea procedurii specifice de gestionare a stării de 

sănătate 

• Îmbunătățirea cunoștințelor privind fenomenul și inovarea în ceea ce privește 

tabloul de bord de reabilitare psihosocială. Stabilirea de proceduri cu 

organismele de securitate și de anchetă penală. 
Continuitate: un protocol deschis și revizuit în permanenţă, după cum reiese din 

Figura276. 

 

 

                                                           
76Adaptare a modelului de protocol folosit la Barcelona 
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Întrebări de autoevaluare:77 

1. Care dintre următoarele NU este un semn care arată că ar putea exista o 

problemă la angajarea potenţialilor îngrijitori? 

a. Cerere de angajare nesemnată 

b. Neconștientizarea competențelor culturale 

c. Referințele sunt în special prieteni și rude, nu foști angajatori 

d. Explicații necorespunzătoare pentru perioadele în care nu a fost angajat și 

pentru plecarea de la alți angajatori/organizații 

2. Care dintre următoarele NU este un factor de risc pentru abuzurile asupra 

persoanelor vârstnice? 

a. Sexul feminin 

b. Veniturile superioare 

c. Starea civilă - necăsătorit 

d. Problemele de memorie pe termen scurt 

3. Când trebuie folosit indicele EASI? 

a. Instrumentul poate fi folosit pentru a-i ajuta pe specialiști să depisteze 

abuzurile asupra persoanelor vârstnice 

b. Scorul obținut cu ajutorul acestui instrument ar trebui folosit atunci când se 

raportează un caz de abuz asupra unei persoane vârstnice 

c. Instrumentul ar trebui folosit cu persoane în vârstă care au competențe 

lingvistice limitate, deoarece întrebările sunt simple 

d. Instrumentul a fost conceput pentru a fi folosit de migranții în vârstă și ar 

trebui folosit de specialiști pentru a promova competența culturală 

4. De ce neglijarea este considerată mai puţin gravă decât abuzul? 

a. Neglijarea este un act de angajament 

b. Neglijarea este comisă doar de familie, nu în contexte instituționale 

c. Neglijarea înseamnă, de regulă, că făptașul nu a acționat cu intenție 

d. Termenul „neglijare” este asociat cu convingerea că făptașul a acționat în 

autoapărare 

Bibliografie și surse online: 

▪ Boff, L., „Saber y Cuidado”. Brasil: Vozes Brasil, 1999 

▪ DD.AA. „The Call to Care: Dilemmas and Directory of Caring” (Apelul la îngrijire: dileme și 

principii de îngrijire), Centrul pentru etică și îngrijire. Sioux Falls, 2005 

▪ Clark, D., „Total pain, disciplinary power and the body in the work of Cicely Saunders” 

(Durere totală, putere disciplinară și corpul în opera lui Cicely Saunders), 1958-1967. Social 

Science and Medicine 49: 727-736, 1999 

▪ Held, V., „Ethics of Care” (Etica îngrijirii), Oxford University Press, 2005 

▪ Mèlich, J.C., Ética de la compasión (Etica compasiunii). Barcelona. Herder, 2010 

                                                           
77Soluții: Întrebarea 1: B; Întrebarea 2: B; Întrebarea 3: A; Întrebarea 4: C 
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▪ NetCE Continuig Education „Elder Abuse: Cultural Contexts and Implications” (Abuzul 

împotriva persoanelor vârstnice: contexte și implicații culturale) 

https://www.netce.com/studypoints.php?courseid=1443&printable=yes&showans=1#
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▪ Torralba, F, Rosàs Tosas, „Ética del cuidador domiciliario profesional” (Etica îngrijitorului 

rezidențial profesionist). Cátedra Ethos. Universitat Ramon Llull Mémora Fundación. 
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▪ Protocol d’atencio als maltractaments (Protocolul de asistență în situații de maltratare). 

Primăria din Barcelona, 

http://estatic.bcn.cat/GentGran/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/Mal

tract-gent-gran-PART-0.pdf 

▪ ROBERT M. HOOVER, MD, University of Tennessee Health Science Center College of 

Medicine, Memphis, Tennessee, MICHOL POLSON, PhD, Cascades East Family 

Medicine Residency Program, Klamath Falls, Oregon „Detecting Elder Abuse and 

Neglect: Assessment and Intervention” (Detectarea abuzurilor și a neglijării persoanelor 

vârstnice: evaluare și intervenție). Am Fam Physician. 2014 Mar 15;89(6):453-460 

▪ WebMD, https://www.webmd.com/healthy-aging/elder-abuse-signs#2 
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http://estatic.bcn.cat/GentGran/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/Maltract-gent-gran-PART-0.pdf
https://www.webmd.com/healthy-aging/elder-abuse-signs#2
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Modulul nr.11 Activităţi sociale, învăţare intergeneraţională                       

și voluntariat 

 

Îmbătrânirea nu este o boală, deși, uneori, ea vine însoțită de boli. Evitarea izolării persoanelor 

în vârstă, facilitarea inserției lor în viața socială uzuală sunt obiective care trebuie atinse prin 

îmbătrânirea activă. 

 

Introducere: 

 

Deși în presă s-au menționat scenarii ale unei „demografii apocaliptice”, în care 

populația îmbătrânită ne va distruge sistemele de sănătate și asistență socială, se pare 

că declinul populației reprezintă doar 1% din creșterea costului bunăstării. Astfel, deși 

criza demografică anunțată nu este apocaliptică, trebuie realizate schimbări pentru a 

satisface mai bine nevoile și solicitările populației îmbătrânite. 

Mai multe persoane în vârstă au o viață mai lungă și mai sănătoasă decât 

oricând în trecut și mulți adulți în vârstă își pot păstra independența și relațiile sociale 

și după 80 de ani. Aceștia pot trăi independent sau cu asistență limitată. Mijloacele de 

ajutor de la nivel comunitar, precum trotuarele înclinate, transportul accesibil, 

accesibilitatea clădirilor și programele comunitare pentru persoane vârstnice, au fost 

de mare ajutor. Serviciile publice pentru persoane în vârstă sunt din ce în ce mai 

importante pentru a le permite acestora să trăiască în comunitate. Centrele pentru 

persoane în vârstă încurajează programele de sănătate la nivel comunitar printr-o 

viață activă, o nutriție corectă, mișcare și activități sociale, recreative și cognitive 

(intelectuale). Acestea sunt, de regulă, primele linii de apărare pentru o stare bună de 

sănătate.  

 
Sursa: Casal d’Avis de santa Eulàlia de Riuprimer 

Cetățenii în vârstă sunt populația cea mai eterogenă din orice grupă de vârstă 

și, prin urmare, au nevoie de programe extrem de diverse. Centrele multifuncționale 
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pentru persoane în vârstă deservesc, în medie, numărul cel mai mare de participanți 

și joacă un rol esențial în a ajuta un grup diversificat de adulți în vârstă să 

îmbătrânească într-o manieră productivă și reușită. 

De fapt, schimbările demografice din ultimele decenii afectează și 

caracteristicile, componența și nevoile populației în vârstă. Persoanele vârstnice, 

indiferent de vârstă sau de gradul de dependență, prezintă o gamă variată de situații, 

posibilități și nevoi. 

Viața la domiciliu nu mai reprezintă o opțiune majoritară. Există și multe alte 

opțiuni, precum asociațiile pentru persoane în vârstă, locuințele supravegheate, 

azilurile, centrele de zi etc. Fiecare sector, fiecare situație posibilă necesită modele 

diferite de activitate și, mai ales, combinații diferite între o gamă de activități de toate 

tipurile. Administrațiile, serviciile sociale ale fiecărei populații și regiuni trebuie să știe 

cum să organizeze cea mai bună modalitate de a oferi activități pentru persoanele 

vârstnice și, mai ales, să le asigure accesibilitatea pentru persoanele vârstnice, în 

funcție de diferitele lor cerințe. 

 

Exemple de jocuri și de activităţi 

Deși poate că nu vă place să îmbătrâniți, există și o serie de avantaje. Acum că 

au crescut copiii și nu mai lucrați, aveți mai mult timp să faceți lucrurile pe care ați 

vrut întotdeauna să le faceți. De exemplu, puteți explora noi hobby-uri. Din păcate, 

unele persoane în vârstă își practică hobby-urile singure, fără a interacționa cu alții. 

Prin urmare, ele suferă de izolare, ceea ce le poate afecta și sănătatea fizică, și 

bunăstarea psihică. 

Iată o propunere de cinci activități sociale pentru persoanele vârstnice care le 

pot ajuta pe acestea să își păstreze sănătatea fizică, psihică și emoțională. 

 

1. Plimbările 

Una dintre cele mai benefice activități sociale pentru persoanele vârstnice o 

reprezintă plimbările cu prietenii. Nu numai că aveți șansa de a interacționa cu alte 

persoane de vârsta dvs., dar vă puteți întări corpul și vă puteți îmbunătăți atitudinea 

psihică. Deseori, persoanele în vârstă se plimbă împreună prin parc, în cartier și în alte 

spații libere. Dacă vremea nu e bună, vă puteți plimba întotdeauna printr-un magazin 

sau centru comercial din apropiere.  

 

2. Ore de gimnastică 

Orele de gimnastică vă ajută nu numai să renunțați la depresie și la plictiseală, 

ci și să vă consolidați mușchii, ceea ce este fundamental pentru persoanele în vârstă. 

Mai mult, orele de gimnastică vă pot îmbunătăți capacitățile cognitive, fiindcă sunteți 

obligat(ă) să vă gândiți cum să vă mișcați corpul. Pe lângă orele de aerobic și de 

stretching, numeroase săli de gimnastică și centre pentru persoanele vârstnice oferă și 

ore de yoga, care contribuie la îmbunătățirea forței musculare, a flexibilității și a 

echilibrului. 
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3. Înotul și aerobicul în apă 

Înotul și aerobicul în apă sunt modalități excelente de a face mișcare împreună 

cu alte persoane. De fapt, gimnastica în apă este mai utilă decât cea pe uscat pentru 

persoanele care suferă de artrită deoarece nu pune presiune pe articulații. De ce nu vă 

înscrieți la un curs de aerobic în apă într-un centru comunitar local sau la o sală de 

gimnastică cu piscină interioară, ca să puteți înota tot anul? 

 

4. Dansul  

Dansul prezintă multiple beneficii pentru persoanele în vârstă. De exemplu, 

este una dintre activitățile cele mai sociale, fiindcă, de regulă, aveți un partener. Mai 

mult, dansul este benefic pentru inimă și pentru articulații. 

Dansul vă provoacă și din punct de vedere psihic, ceea ce reduce șansele 

dezvoltării demenței. Gândiți-vă că această activitate vă implică nu numai corpul, ci 

vă și obligă să gândiți, de exemplu să memorați mișcări și pași de dans. Chiar dacă 

aveți boli, precum astm, cancer sau Parkinson, tot puteți dansa. Doar asigurați-vă că 

aveți aprobarea medicului pentru orice tip de activitate fizică. 

 
Sursa: http://www.08centvint.cat/blog/mes-400-persones-van-celebrar-dissabte-els-25-anys-del-casal-davis/ 

 

 

5. Jocurile de societate 

Jocurile de societate reprezintă o modalitate ideală de a interacționa cu prietenii 

și/sau cu familia. Căutați jocuri de societate care corespund intereselor dvs. și 

nivelului dvs. de activitate. Un joc uzual care le place multor persoane în vârstă este 

Bingo, care poate stimula sănătatea psihică. Un alt joc preferat de persoanele de orice 

vârstă este Scrabble. Și jocurile de cărți sunt în vogă printre persoanele în vârstă.  

 

 



216 
 

Alte aspecte și avertizări 

➢ Dacă vă place grădinăritul, înscrieți-vă într-un club de grădinărit unde puteți 

socializa cu alții cărora le place să scormonească în țărână. Pe lângă faptul că 

veți afla mai multe despre cultivarea plantelor, puteți participa la ieșiri cu alți 

grădinari și vă puteți face noi prieteni. 

➢ Voluntariatul este o altă modalitate de a rămâne activ și conectat cu alte 

persoane, în timp ce îi ajutați pe cei din jur. Și mai important, voluntariatul vă 

poate da un sens în viață. 

➢ Grupurile de sprijin ajută persoanele vârstnice care se confruntă cu durerea sau 

cu alte probleme. Discutând cu alții care au aceleași probleme, oamenii află cum 

să își gestioneze sentimentele și nu se simt singuri. 

➢ Dacă nu vă interesează să vă plimbați singur(ă) și vă place să urmăriți păsări, 

poate că puteți găsi alte persoane cărora le place să observe păsări. 

 

Aspecte socio-culturale78 

Este important să definim cultura analizând de ce contează și cum putem 

comunica mai bine cu persoane din diferite cadre culturale într-o manieră eficace. 

Mult timp, cultura s-a referit doar la acele produse ale minții umane care pot fi 

realizate prin muncă asiduă, precum pictura, muzica și literatura. Până în secolul al 

XIX-lea, cultura era sinonimă cu ceea ce se considera „cultura înaltă”. Acest sens a fost 

schimbat în mare parte de noua știință a antropologiei, care a început să definească 

cultura drept ceva ce aparține tuturor,  nu numai unei elite restrânse.  

 
Sursa: Ziua informativă a Proiectului Aladdin 

Antropologul britanic Edward Taylor (1871) a furnizat prima definiție 

cuprinzătoare a culturii, drept „acel întreg complex care include cunoștințe, 

                                                           
78 Din: Foundation Bricks. Proiectul Aladdin. www.aladdinproject.eu 

http://www.aladdinproject.eu/


217 
 

convingeri, artă, norme morale, legi, uzanțe, cutume și orice alte capacități și obiceiuri 

dobândite de om [adică de ființa umană] ca membru al societății”. 

Potrivit lui Margaret Mead (1937), cultura înseamnă întregul complex de 

comportamente tradiționale care a fost dezvoltat de oameni și care este învățat apoi 

de toate generațiile. O cultură este mai puțin precisă. Ea poate fi constituită de formele 

de comportament tradițional, care sunt caracteristice unei anumite societăți sau unui 

grup de societăți sau unei anumite rase, unei anumite zone sau perioade. De 

asemenea, cultura poate fi modelată în multe feluri. Deși modelele sunt extrem de 

simpliste și nu reflectă profunzimea și diversitatea vieții reale, ele sunt utile ca 

instrument de învățare.  

 

Comunicarea interculturală 

Culturile nu se întâlnesc niciodată – oamenii sunt cei care se întâlnesc și interacționează unul 

cu celălalt și ei sunt cei care constituie diferite culturi. 

Este important faptul că aceste niveluri nu sunt izolate unul față de celălalt. 

Fiecare nivel are implicații pentru altele și ele există doar ca un întreg integrat. 

Modelul cepei este util pentru a înțelege și complexitatea identității. Din această 

perspectivă, în mod similar culturii, identitatea este formată dintr-un set de cercuri 

concentrice, de la aspectele cele mai vizibile și evidente până la cele mai puțin vizibile 

și esențiale. Pentru a înțelege o persoană, trebuie să dăm la o parte mai întâi stratul de 

obiceiuri, haine și aspecte, apoi stratul de norme și valori internalizate ale persoanei, 

iar la final stratul de valori și ipoteze fundamentale, imuabile.  

 
Sursa: Proiectul Aladdin. Atelier pentru persoanele vârstnice în Barcelona. 

 

Fiecare dintre noi reprezintă o ceapă formată din mai multe straturi. Toate 

cepele noastre, la rândul lor, fac parte din „cepele” mai mari și mai complexe ale 

diferitelor culturi din care facem parte. De fapt, atunci când interacționăm unii cu 
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ceilalți, interacționează „cepele” noastre. Atunci când încercăm să ne cunoaștem, 

„cepele-identitățile” noastre se întâlnesc la toate nivelurile, de la aspectele vizibile la 

cele mai ascunse.  

Cu cât cepele noastre sunt mai diferite, cu atât este mai probabil să apară 

conflicte și neînțelegeri. Acest lucru este adevărat mai ales dacă încercăm să ne 

cunoaștem fără să știm nimic despre straturile aflate sub ceea ce putem accesa direct 

– ceea ce se întâmplă foarte des.  

Deși fiecare strat poate genera conflicte, de regulă ne este mai greu să facem 

față diferențelor pe măsură ce ne apropiem de miez. Gaura neagră este locul unde au 

loc cele mai grave conflicte – aceste dimensiuni ale culturii sunt atât de naturale și, 

totodată, atât de importante pentru noi încât este foarte greu să acceptăm că este 

posibil ca nu toată lumea să le recunoască. 

Practica intergeneraţională 

„Practica intergenerațională își propune să reunească persoanele în activități semnificative, 

benefice reciproc, care promovează o mai bună înțelegere și respect între generații.” 

Principii ale practicii intergeneraţionale (PI)79 

1. Beneficii reciproce: Practica intergenerațională are la bază principiul 

participării generațiilor cu beneficii reciproce. Lucrând împreună, ambele 

grupuri se asigură că abilitățile tradiționale importante sunt păstrate pentru 

viitoarele generații. 

2. Acţiune participativă: O PI de succes are la bază aspirațiile generațiilor 

participante. Ambele grupuri trebuie să fie implicate pe deplin în conturarea 

programului și trebuie să își asume elaborarea și dezvoltarea acestuia. O bună 

PI este dinamică și face legătura între generații și în interiorul acestora. 

3. Bazată pe proprietăţi: Tradițional, abordarea practicilor și politicilor sociale se 

folosește cel mai frecvent pentru a identifica un aspect drept o problemă și apoi 

pentru a încerca eliminarea acestor circumstanțe sau comportamente. Dacă se 

referă la deficite, ea se bazează pe un model. PI se bazează pe proprietăți. Ea 

lucrează cu generațiile pentru a le ajuta să-și descopere punctele forte și apoi să 

se bazeze pe aceste proprietăți pentru a consolida succesul, înțelegerea și 

respectul reciproc. 

4. Bine planificată: PI nu își propune să înlocuiască legăturile naturale, ci, de fapt, 

reflectă o încercare conștientă de a crea modificări pozitive suplimentare față 

de procesele naturale. Ea are la bază programe sau proiecte structurate, iar 

principiile bunei proiectări a programelor sunt la fel de importante pentru o PI 

de succes ca orice alt proiect. 

5. Motivată cultural: Bogata diversitate culturală de la nivelul Europei înseamnă 

că nu pot exista programe comune care să funcționeze în toate contextele. Deși 

principiile aflate în spatele abordării se pot baza pe aceleași nevoi, contextul și 

atitudinile persoanelor pot fi extrem de diferite. 

                                                           
79 Din: Ghidul de idei pentru planificarea și implementarea proiectelor intergeneraționale. Proiectul MATES, 

www.matesproject.eu 

http://www.matesproject.eu/


219 
 

6. Consolidează legăturile comunitare și promovează cetăţenia activă: PI 

promovează colaborarea persoanelor din diferite generații între ele și cu cei din 

jur. Accentul pe legăturile pozitive, prin recunoașterea și consolidarea 

punctelor forte ale persoanelor, reprezintă o modalitate extrem de eficace de a 

construi comunități mai puternice și mai bine conectate, cu un capital social 

sporit și cetățeni mai implicați în democrația locală și în problemele sociale. 

7. Combate atitudinile gerontofobe: Tinerii și bătrânii sunt victimele unor 

atitudini gerontofobe în Europa, în diferite grade. PI oferă un mecanism prin 

care generațiile se pot întâlni, pot lucra și explora împreună și, astfel, pot 

redescoperi cine sunt cu adevărat și ce au de câștigat dintr-o mai bună implicare 

cu celelalte generații. 

8. Transdisciplinară: În ultimii ani, profesionalizarea sporită a condus la 

creșterea specializării în domeniul instruirii și al dezvoltării. PI oferă un mijloc 

și o oportunitate de a extinde experiența specialiștilor în ceea ce privește 

activitățile favorabile incluziunii și implicarea în formări încrucișate cu alte 

grupuri, pentru a se putea gândi mult mai bine la modul în care își desfășoară 

activitatea. 

 

Un bun exemplu de activitate intergenerațională: elevii de liceu îi învață pe vârstnici 

să folosească telefoanele inteligente într-un centru social pentru vârstnici din 

Catalonia: https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-

mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-

x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw 

 

Alte programe-model 

• Persoane care să aibă grijă de bebelușii pozitivi la HIV în spitale (bebeluși 

abandonați în spitale); 

• Îngrijitori pentru preșcolarii din sistemul de asistență socială (faza de creșă și 

grădiniță); 

• Mentori, tutori, formatori specializați și asistenți pentru elevi, în cadrul școlii 

sau în programe de tipul after-school; 

• Prieteni speciali ai familiilor ai căror copii au dizabilități; 

• Consilieri pentru adolescente însărcinate sau alți tineri expuși riscurilor; 

• Asistenți pentru sprijin cultural pentru familiile de imigranți; și 

• Consilieri și mentori pentru studenții de universitate.  

Sursa: https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-

maps/intergenerational-programming 

 

 

 

 

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
https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/intergenerational-programming
https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/intergenerational-programming
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Exemple de activități intergeneraționale (proiectul CALAIX din centrul rezidențial 

din Bagà, CAT (SP), coordonat de Fundació Salarich-Calderer; 

(https://www.regio7.cat/educacio/2019/05/30/avis-residencia-baga-expliquen-

guerra/547874.html) 

 

 

 

Activități care reunesc copii și persoane vârstnice, pe care le putem găsi în 

majoritatea cluburilor pentru vârstnici, numite Casals d’Avis, din Catalonia. 

 
Sursa: Casals d’Avis de Catalunya 

Motivaţia: 

Potrivit unui studiu publicat în 2011 de „Fundația europeană pentru 

îmbunătățirea condițiilor de trai și de lucru”, motivația persoanelor vârstnice de a se 

implica în activități de voluntariat ar fi: 

• Reciprocitatea: o motivație importantă pentru voluntariatul persoanelor în 

vârstă ar fi să ofere înapoi ajutorul și sprijinul pe care le-au primit odată 

• Membru activ al societății: unii voluntari își declară intenția de a se alătura unui 

grup pentru a face mai vizibile problemele sociale 

• Cererea ridicată de învățare în sens larg: în numeroase cazuri, voluntarii profită 

de șansa de a dobândi cunoștințe și abilități într-un anumit domeniu 

• Identificarea cu inițiativele: autonomia inițiativei crește motivația pentru 

implicare 

https://www.regio7.cat/educacio/2019/05/30/avis-residencia-baga-expliquen-guerra/547874.html
https://www.regio7.cat/educacio/2019/05/30/avis-residencia-baga-expliquen-guerra/547874.html
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Efectele voluntariatului asupra persoanelor în vârstă: 

• Extinderea rețelelor 

• Accentuarea sentimentului că este nevoie de el/ea 

• Consolidarea stimei de sine 

• Dezvoltarea de noi abilități 

• Conștientizarea capacității de a schimba lucrurile la bătrânețe 

• Interes pentru alte activități de voluntariat 

• Îmbunătățirea stării de sănătate și a bunăstării voluntarilor 

• Crearea unei culturi a aprecierii 

• Implicarea voluntarilor vârstnici cu o stare precară de sănătate 

 

Cum să ne pregătim pentru voluntariatul persoanelor vârstnice80? 

a) Pregătirea motivațiilor și a așteptărilor 

• Când aflăm despre posibilitatea de a fi voluntar într-un proiect social în 

străinătate, gândurile ne zboară rapid. Ne gândim imediat la cei care suferă în 

anumite regiuni ale lumii, la cei defavorizați și care au nevoie de ajutor, de 

ajutorul nostru. 

 
Sursa: Proiectul Aladdin. Învățare comună în Barcelona 

 

 

 

                                                           
80 Din: Still Active! Training course for senior volunteers (Încă activ! Curs de formare pentru voluntari 
vârstnici).Davide di Pietro. Lunaria. Italia 
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b) Învățare interculturală. 

• persoană care are cel puțin 50 de ani este deja atât de experimentată în viață 

încât este deschisă la fiecare nou stimul cultural. Sau, din contră, contextul său 

cultural este atât de puternic înrădăcinat încât majoritatea opiniilor personale 

exprimate de vârstnici sunt dominate de prejudecăți? 

• Un formator ar trebui să ia în calcul ambele extreme ale acestui continuum, 

pentru a nu ignora atitudinea culturală personală a fiecărui voluntar vârstnic 

care urmează să meargă în străinătate pentru o acțiune de voluntariat. În plus, 

fiecare persoană ar putea atinge una dintre extreme doar pe anumite subiecte: 

cineva poate fi extrem de deschis, de exemplu, în ceea ce privește relațiile 

familiale și, totodată, foarte strict în ceea ce privește ideile politice. 

• Pentru a sprijini în mod adecvat participanții vârstnici, pe ce ar trebui să se 

axeze unitatea educațională interculturală a formatorului sau a facilitatorului? 

o Flexibilitatea: Aceasta trebuie luată ca atare: majoritatea persoanelor 

implicate în acțiuni de voluntariat, de orice vârstă, precizează că 

proiectul la care au participat nu a corespuns datelor din documentele 

informative. Acest lucru se datorează și diferențelor culturale în 

conceperea modelului de informare. 

o Răbdarea: Înrudită cu flexibilitatea, răbdarea este indispensabilă pentru 

proiectele în care sunt implicați voluntari vârstnici. 

o Curiozitatea: Curiozitatea este utilă? Da, fiindcă fără o curiozitate 

autentică și umilă pentru noi persoane și situații nimeni nu se poate 

bucura cu adevărat de un proiect de voluntariat. 

o Schimbul: Experiența de învățare interculturală în străinătate este una 

bidirecțională: voluntarul cunoaște într-o altă cultură, dar este vorba și 

despre reunirea unor puncte diferite de vedere, a unor modalități 

diferite de a realiza activitățile etc. 

c) Rezolvarea conflictelor. 

• Conflictele sunt o componentă normală a experienței de viață. Diferite puncte 

de vedere privind lucrurile ce trebuie realizate, diferite stiluri de viață sau 

viziuni asupra lumii pot conduce la conflicte. Pot apărea conflicte din diferite 

motive: 

o Limba: suntem obișnuiți să vorbim cu altcineva și să fim ascultați și 

înțeleși. 

o Falsele așteptări: Poate că doresc să rezolv situații prin acțiunile mele 

voluntare. Apoi ajung la noile activități și descopăr că de fapt nu mă 

așteptau pe mine, că s-ar fi putut descurca foarte bine și fără mine. 

o Cu ce se ocupă fiecare? Când intri într-o organizație complet nouă te 

întâlnești cu mulți oameni diferiți și e greu de înțeles din prima ce 

relații și ce dinamici se stabilesc între aceștia. 

o Mă pun să muncesc prea mult: ce putem cere de la un voluntar? Ce nu?  
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o Mă pun să muncesc prea puțin: uneori voluntarii sunt considerați niște 

oaspeți și, prin urmare, poate fi nepoliticos să li se ceară să muncească 

prea mult. 

o Mă lasă singur tot timpul: mai ales cei care stau singuri se pot simți 

abandonați dacă nu se ocupă nimeni de ei. 

o Nu mă lasă singur niciodată: de fapt, unele locuri interpretează în sens 

literal conceptul de „oaspete”, nelăsând niciodată voluntarul singur și, 

uneori, invadându-i acestuia intimitatea. 

• Acestea sunt câteva dintre principalele surse de conflict, dar trebuie spus că, 

deseori, sentimentul general de singurătate și nepotrivire conduce la o 

combinație de probleme care nu sunt prea ușor de evaluat. 

 

Poate fi puțin neplăcut să discutați aceste subiecte în timpul instruirii, deoarece 

veți da impresia că viitoarea experiență de voluntariat se va rezuma la probleme, dar 

lucrurile nu stau chiar așa.  Pur și simplu este important să subliniați că, la fel ca în 

cazul oricărei alte experiențe, pot apărea probleme și că vă sugerăm o serie de 

instrumente pentru a le evalua și depăși. 

 

Ce înţelegem prin voluntariat81?  

Persoanele în vârstă pot fi membre ale unui număr mare de cluburi și societăți 

locale și pot îndeplini funcții în cadrul acestor organizații sau al unor organizații 

naționale. Ele își oferă în mod voluntar timpul pentru a participa la activități culturale, 

recreative, sportive, religioase și de altă natură și, prin aceasta, contribuie la rețelele 

sociale care susțin societatea civilă. Dar în contextul actual voluntariatul este asociat 

mai degrabă cu voluntarii tineri - activități utile într-o altă țară, extinderea experienței, 

cunoașterea de noi prieteni, distracțiile și promovarea solidarității internaționale. 

Serviciul informativ privind voluntariatul european ne oferă informații 

generale utile privind voluntariatul în cinci țări din UE. Acest raport arată că, deși 

voluntariatul are origini și traiectorii diferite în cele cinci țări, există o convergență în 

sensul că statele recunosc tot mai mult necesitatea ca voluntarii să completeze 

activitatea statelor bunăstării care trec printr-o criză financiară. În Olanda, 

voluntariatul a scăzut după al Doilea Război Mondial, ca reacție la atitudinea arogantă 

a furnizorilor specializați de servicii sociale. În Franța, voluntariatul a fost promovat 

de la începutul secolului al XX-lea pentru a contracara influența bisericii catolice și, 

deci, prin urmare, în cadrul unui proces de secularizare. În perioada postbelică, 

sindicaliștii și partidele de stânga considerau că voluntarii subminau poziția 

angajaților plătiți. Totuși, voluntarii au reușit să lucreze în beneficiul celor care, de 

regulă, erau neglijați de sindicate: cei foarte săraci și persoanele fără adăpost. Situația 

poate fi comparată cu cea a Greciei, în care nu există dispoziții detaliate privind un 

stat al bunăstării, dar unde, în anii 1980, voluntariatul - mici organizații bisericești, ale 

                                                           
81Extras din: Document de lucru privind caracterul și amploarea voluntariatului în rândul persoanelor 

în vârstă din Uniunea Europeană. De Robert Moore. Din proiectul Grundtvig: Mobility 55 Mobilitate în 

Europa și cetățenie activă pentru persoanele în vârstă 
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tineretului și ale femeilor - era considerat „filantropia clasei de mijloc”. În Germania, 

voluntariatul a fost considerat o contribuție la subsidiaritate, furnizând servicii și 

asistență la nivel local. Doar în Luxemburg s-a raportat că nu există un stat al 

bunăstării sau o criză a șomajului, iar nivelul de voluntariat este foarte scăzut. 

Activitățile de voluntariat pot fi utilizate ca răspuns la șomaj în Luxemburg, ceea ce 

nu se întâmplă în Regatul Unit, unde reglementările privind prestațiile sociale îi 

descurajează pe șomeri să se implice în activități de voluntariat. 

 
Sursa: Love Power of Nature, Turcia 

AVSO (Asociația Organizațiilor de Servicii Voluntare) elaborează o sinteză 

utilă privind statutul voluntarilor în mai multe țări membre ale CE82 și am avut 

privilegiul de a vedea în avans o serie de proiecte de raport, care stau la baza 

următoarelor paragrafe.  

Se pare că există un consens în ceea ce privește sensul termenului de voluntar 

- voluntarii lucrează din voință proprie, în mod gratuit, pentru o organizație cu motive 

altruiste, în beneficiul altor persoane din afara rudelor apropiate ale voluntarului sau 

în beneficiul întregii societăți83. Totuși, statutul juridic al voluntarilor diferă. 

Impozitarea și beneficiile reprezintă o sursă importantă de diferențe între statele 

membre ale UE. Deși toți voluntarii pot înregistra anumite venituri, acestea devin ușor 

impozabile în Olanda. În mod similar, voluntarii olandezi care pleacă în străinătate își 

pierd dreptul la prestații sociale. De asemenea, se înregistrează dificultăți la nivelul 

UE în ceea ce privește asigurările de sănătate fiindcă formularul E-111 se poate emite 

doar pentru o perioadă de trei luni. Franța nu are un cadru juridic general care să 

confere protecție și drepturi voluntarilor, deși sunt puse în discuție legi în acest sens 

                                                           
82Belgia, Franța, Italia, Olanda, Spania 
83 Una dintre cele mai importante contribuții la reducerea costurilor de bunăstare ale statului pe care le 

pot avea persoanele vârstnice constă în a îngriji alte persoane vârstnice. Cel puțin în Regatul Unit, 

persoanele în vârstă reprezintă o sursă importantă de îngrijire pentru persoane vârstnice. Decesul 

partenerului sau înaintarea în vârstă accelerează necesitatea unei forme de îngrijire instituțională a 

persoanelor vârstnice. 
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(vezi mai jos).  Până în 2000, legea franceză distingea între „bénévolat” - voluntari care 

lucrau câteva ore pe săptămână, fără drepturi sociale sau protecție juridică, și 

„volontariat” - voluntari cu normă întreagă. Aceștia din urmă au asigurări sociale și, 

dacă au fost „voluntari pentru solidaritate internațională” care au lucrat în străinătate, 

primesc asistență specială la întoarcere. 

Indiferent de vârstă, voluntarii care merg în altă țară se pot confrunta cu 

probleme în ceea ce privește permisele de muncă și de rezidență, în timp ce voluntarii 

din afara UE pot întâmpina greutăți în a obține o viză. Actuala atitudine restrictivă în 

ceea ce privește imigrația și creșterea xenofobiei sunt evidențiate de succesul relativ al 

partidelor de dreapta, care doresc să aplice principiul „cetățenii naționali pe primul 

loc” în toate domeniile vieții publice. Aceste situații nu vor facilita relaxările juridice 

și, de asemenea, pot descuraja potențialii voluntari. Este ușor de imaginat o campanie 

îndreptată împotriva „voluntarilor falși”, orchestrată de partidele de extrema dreaptă.  

 

 
Sursa: Creative Trainers. Atelier în Bankya, Bulgaria 

Nu există o lege europeană privind voluntarii și, deci, fiecare stat funcționează 

conform propriilor legi, despre care se spune că generează „dificultăți administrative 

și juridice grave”, de exemplu în Belgia. Italia nu are o categorie de viză pentru 

voluntari, iar voluntarii din Olanda au nevoie de un permis de rezidență dacă vor sta 

mai mult de trei luni și „deseori trebuie să se lupte pentru a li se aproba șederea”. 

Cetățenii din afara UE au nevoie de un permis de muncă și trebuie să dovedească că 

au un venit suficient pentru a-și susține șederea. (AVSO: 10) Aceasta ridică numeroase 

întrebări de cercetare interesante, care vor fi reluate în cadrul cercetării din proiect: 

„Care ar fi statutul juridic al unei persoane care nu este cetățean național, care este 

pensionară și care desfășoară activități de voluntariat în fiecare țară membră a UE” și 

„Ce fel de lege europeană ar armoniza statutul voluntarilor la nivelul Uniunii?” 

În ce măsură participă deja persoanele vârstnice la activități de voluntariat? Din 

nou, Serviciul de informare oferă unele indicații. În Olanda, aproape o treime din 

voluntari au peste 55 de ani, în Franța 40%, în Germania peste 30% au peste 55 de ani, 

iar în Luxemburg aproximativ un sfert din totalul voluntarilor au peste 55 de ani. Nu 
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sunt disponibile cifre similare pentru Grecia; în sectorul social și al sănătății, 19% din 

voluntari au peste 45 de ani, iar 2,6% au peste 65 de ani. Regatul Unit furnizează date 

pentru categorii relativ diferite, însă arată că peste 40% din persoanele între 55 și 74 

de ani participă la activități de voluntariat și 35% din persoanele peste 75 de ani; 

participarea ambelor grupuri a crescut comparativ cu sondajul anterior, din 1991 

(Sondaj național privind voluntariatul, 1997). 

 

Concluzii 

Caracteristicile sociale ale voluntarilor în general (nu ale voluntarilor vârstnici 

în particular) sugerează că aceștia reprezintă excesiv grupurile cu venituri mai mari și 

studii superioare. Volumul Community Service Volunteers in Giving Time: Volunteering 

in the 21st Century (Voluntariatul în secolul XXI), publicat în colaborare cu Demos (un 

grup de lucru de centru) sugerează că sunt șanse mai mici ca persoanele în vârstă care 

sunt mai sărace - și care poate nu au acces la o mașină - să desfășoare activități de 

voluntariat. Se arată, de asemenea, că pe lângă diferențierea activ/inactiv între 

persoanele vârstnice există o diferențiere între cele care au și cele care nu au cunoștințe 

tehnice.  Foștii „voluntari vârstnici cu cunoștințe tehnice” își vor „transmite abilitățile 

către cei care au fost marginalizați din cauza lipsei cunoștințelor tehnice, atât tineri, 

cât și în vârstă”. O altă observație din acest raport ar trebui să tragă un semnal de 

alarmă în ceea ce privește viziunile simple ale persoanelor în vârstă. 

Actuala generație, născută în perioada exploziei de bebeluși, va constitui 

viitoarea generație de voluntari în vârstă, însă reprezentanții acesteia nu se vor 

mulțumi să îndeplinească rolurile pe care le desfășoară în prezent voluntarii vârstnici. 

Aceștia sunt mai axați pe consum decât generațiile anterioare și vor cere roluri care să 

corespundă intereselor, competențelor și stilului lor de viață. Ei vor vrea să aibă un 

cuvânt de spus în ceea ce privește organizarea și gestionarea rolurilor de voluntariat. 

Este posibil ca voluntarii vârstnici din viitor să nu fie atât de dispuși să 

întreprindă activități de subordonare, ajutându-i pe angajații cu normă întreagă, în 

condițiile în care ei înșiși dispun de competențe tehnice și profesionale și, poate, de 

experiență managerială, considerând că toate acestea pot fi valoroase pentru angajații 

cu normă întreagă ai agențiilor pentru care sunt voluntari - și, desigur, sindicatelor le 

este teamă să fie folosiți voluntari. 

 

Întrebări de autoevaluare: 

1) Definiți „modelul cepei” astfel cum este aplicat în cultură 

2) Care sunt principalele condiții pentru motivarea persoanelor în vârstă? 

3) Explicați o serie de aspecte în ceea ce privește rezolvarea conflictelor în activitățile 

de voluntariat 
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Modulul nr. 12 Dispozitive digitale și tehnice și programe care 

facilitează autonomia adulţilor în vârstă 

 

Introducere 

Procesul natural de îmbătrânire nu este întotdeauna însoțit de o condiție fizică 

bună sau o condiție psihică bună. Cu toate acestea, speranța medie de viață extinsă 

provoacă societatea să caute modalități de a menține aceste funcții importante și de a 

păstra calitatea vieții la niveluri înalte la bătrânețe. Tehnologiile informației și 

comunicațiilor (TIC) și Robotica serviciilor au un potențial considerabil de a 

îmbunătăți calitatea vieții adulților în vârstă și a persoanelor care îi îngrijesc. 

Tehnologiile inovatoare pot oferi siguranță suplimentară, sprijin pentru 

mobilitate, participare socială, instruire cognitivă și independență beneficiarilor 

direcți. 

 

Tehnologie de asistenţă ambientală (TAA) 

Datorită schimbărilor socio-demografice în majoritatea țărilor occidentale 

dezvoltate, numărul populației în vârstă a crescut continuu. Prin urmare, sistemele de 

prevenire și asistență, care să permită persoanelor în vârstă să trăiască în mod 

independent în propriile case cât mai mult timp posibil, vor deveni o necesitate 

economică, nu chiar și etică. Aceste tehnologii sunt dezvoltate sub termenul „Ambient 

Assistive Technologies” (AAT). 

Active and Assisted Living (AAL) - Viața activă și asistată - este un program de 

finanțare european, care se concentrează în principal pe cercetarea serviciilor 

inovatoare bazate pe TIC pentru a îmbătrâni frumos. Programul contribuie la 

creșterea eficienței și a productivității în societățile îmbătrânite ale UE, prelungind 

timpul în care oamenii pot trăi în mediul preferat. Programul sprijină îngrijitorii, 

familiile și organizațiile de îngrijire și contribuie la reducerea costurilor pentru 

sănătate și îngrijire socială în toată Uniunea Europeană. Acest obiectiv este atins prin 

producerea și dezvoltarea Ambiental Intelligence (AmI) – Inteligența ambientală - 

care este o disciplină emergentă care aduce inteligența în mediile noastre de zi cu zi și 

face ca acele medii să fie sensibile la nevoile noastre. Cercetarea inteligenței 

ambientale (AmI) se bazează pe progresele realizate de senzori și rețele de senzori, de 

tehnologiile informatice omniprezente și de inteligență artificială. Deoarece prin 

contribuția acestor domenii s- a cunoscut o creștere extraordinară în ultimii ani, 

cercetarea AmI s-a consolidat și s-a extins. Fiindcă cercetarea AmI se dezvoltă, 

tehnologiile rezultate promit să revoluționeze viața umană de zi cu zi, făcând mediul 

ambiental al oamenilor flexibil și adaptiv. 84 

 

 

Câteva exemple:  

                                                           
84 Sursa: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S157411920900025X 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S157411920900025X
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• ALADDIN - o platformă tehnologică pentru traiul asistat al persoanelor în 

vârstă cu demență și al îngrijitorilor acestora. Boala Alzheimer, cea mai 

obișnuită formă de demență corticală, este o boală degenerativă a creierului 

pentru care nu există un remediu cunoscut, ci doar o terapie simptomatică. 

Experții estimează că 26,6 milioane de persoane au avut Alzheimer în 2006, 

cifră care s-ar înmulți cu patru până în 2050. ALADDIN este o platformă 

tehnologică pentru traiul asistat al persoanelor în vârstă asistate cu demență și 

al îngrijitorilor acestora, care are ca scop sprijinirea menținerii sănătății și 

capacității funcționale; încurajarea spre îngrijirea proprie și autogestionarea 

afecțiunilor cronice; oferind o valoare adăugată individului, crescând calitatea 

vieții sale, sprijinind în același timp îmbunătățirea morală și mentală atât a 

pacienților, cât și a îngrijitorilor acestora, precum și îmbunătățirea mediului de 

îngrijire la domiciliu prin furnizarea de instrumente pentru monitorizarea 

frecventă și discretă, prin dezvoltarea de instrumente TIC ușor de utilizat. 85 

 

 
Sursa: 

https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted

_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers 

 

 

• BEDMOND - asistent bazat pe model de comportament pentru detectarea 

precoce și gestionarea bolilor neurodegenerative. Proiectul BEDMOND are ca 

scop dezvoltarea unui sistem bazat pe TIC pentru depistarea timpurie a bolii 

Alzheimer și a altor boli neurodegenerative, bazat pe o schimbare de 

comportament pentru a abordare și a se concentra pe persoanele în vârstă, în 

timp ce acestea trăiesc acasă, într-un mediu de viață asistat. Având o astfel de 

                                                           
85Sursa: 
https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_
Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers 

https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers
https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers
https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers
https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers
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depistare precoce, profesioniștii din domeniul sănătății pot aplica ulterior un 

tratament precoce, care îi va ajuta pe vârstnici să trăiască mai mult timp într-

un mod independent acasă, întârzind cât mai mult posibil apariția bolii 

Alzheimer. 86. 

 
 

Sursa: Cerințe pentru un asistent bazat pe modelul de comportament pentru depistarea timpurie și 

gestionarea bolilor neurodegenerative, Andreas Hochgatterer, Lukas Roedl, Alberto Martinez, Igone 

Etxeberria, Erkuden Aldaz, Bernhard Wock, Jurgen Bund. 

 

• ROSETTA - servicii de orientare și conștientizare pentru viața independentă. 

Obiectivul ROSETTA este de a ajuta persoanele care locuiesc în comunitate cu 

dizabilități cronice evolutive, precum boala Alzheimer, să își păstreze cât mai 

mult autonomia și calitatea vieții și să își susțină îngrijitorii (in) formali prin 

dezvoltarea și furnizarea unui sistem TIC care oferă servicii de orientare și 

conștientizare a activității pentru viața independentă. 87 

 

• Mylife - tehnologie multimedia pentru independența și participarea 

persoanelor cu demență. My Life Software a dezvoltat o soluție software 

inovatoare care oferă comunicare, educație și interactivitate pentru persoanele 

în vârstă, persoanele cu demență și Alzheimer, persoanele cu dificultăți de 

învățare și persoanele cu leziuni cerebrale. Proiectat de îngrijitorii pentru 

îngrijitori, produsul rezultă din cercetări minuțioase și testări pe teren care 

implică îngrijitori din prima linie, pacienți și membri ai familiei - ajutând 

                                                           
86 Sursa: http://www.aal-europe.eu/projects/bedmond/ 
87 Sursa: http://www.aal-europe.eu/projects/rosetta/ 

http://www.aal-europe.eu/projects/bedmond/
http://www.aal-europe.eu/projects/rosetta/
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familia și grupurile de sprijin pentru a oferi asistență centrată pe persoană în 

vederea sprijinirii pacientului. Software-ul include o varietate de instrumente 

terapeutice pentru memorie și cărți digitale despre povești de viață, pentru a 

ajuta activitățile legate de memorie, cu valoarea suplimentară de a obține 

rezultate de bună dispoziție și bunăstare în mod automat pe măsură ce sistemul 

este utilizat. 88 

 

 

 

Sursa : http://mylifesoftware.com/  

 

 

• Human Link - un dispozitiv pentru asistența și urmărirea persoanelor cu 

Alzheimer; start-up româneasc dezvoltat de compania Connected Medical. 

Human Link (Legătura umană) este o platformă care își propune să ofere o 

viață mai bună pacienților cu demență, oferindu-le mai multă libertate, 

reducând îngrijitorii, profesioniștii din domeniul sănătății și stresul și 

anxietatea familiei și reducând costurile îngrijirii. Dezvoltat împreună cu 

medici, pacienți și instituții profesionale, include un dispozitiv de urmărire 

comunicativă bidirecțională de asistență între pacient și îngrijitor împreună cu 

asigurările financiare, serviciile medicale la domiciliu și, în curând, va avea noi 

funcții, cum ar fi asistența pacientului / îngrijitorului și recuperarea 

pacientului89. 

 

 

                                                           
88 Sursa: http://alzheimers-review.blogspot.com/2014/02/Digital-Reminiscence-Therapy-Software.html 
89 Sursa: https://www.theventure.com/vi-vn/the-venture/alumni/2019/human-link 

http://mylifesoftware.com/
http://alzheimers-review.blogspot.com/2014/02/Digital-Reminiscence-Therapy-Software.html
https://www.theventure.com/vi-vn/the-venture/alumni/2019/human-link
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Sursa: https://connected-medical.com/ 

Serviciile de robotică 

Creșterea populației în vârstă este provocarea industriei tehnologice pentru a 

oferi soluții inventive. Progresele tehnologiei îmbunătățesc viața adulților în vârstă și 

a persoanelor care îi îngrijesc. 

În acest capitol prezentăm câteva tehnologii inovatoare care transformă viața 

odată cu înaintarea în vârstă. 

5.  WiseWear oferă o nouă opțiune pe piața competitivă a tracker-ilor purtabili. 

Bijuteriile inteligente îți urmăresc ritmul cardiac, caloriile și modelele de somn 

asemenea celor mai populare dispozitive de fitness. Diferența este caracteristica 

de siguranță. Utilizatorul atinge brățara de 3 ori pentru a crea un semnal de 

primejdie care este trimis contactelor de urgență conectate la dispozitiv. Locația 

dvs. Exactă pe GPS este transmisă. Conectată la un smartphone, oferă, de 

asemenea, caracteristici de notificare pentru apelurile primite și alerte 

importante, cum ar fi memento-urile de medicamente. Designul estetic și elegant 

înlocuiește dispozitivele tradiționale de panică cu butoane din plastic. 

 

 

Sursa: https://www.dazeddigital.com/fashion/article/29171/1/iris-apfel-is-launching-her-own-line-of-wearable-tech 

 

https://connected-medical.com/
https://www.dazeddigital.com/fashion/article/29171/1/iris-apfel-is-launching-her-own-line-of-wearable-tech
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6. Potrivit Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane, aproape jumătate din 

adulții de 75 de ani și mai bătrâni experimentează pierderea auzului. Tehnologia 

aparatelor auditive a avansat semnificativ în ultimii 20 de ani. ReSound oferă un 

ajutor care permite utilizatorilor să își controleze auzul printr-o aplicație pentru 

iPhone. Aceste aparate auditive se conectează cu un iPhone, un iPad sau un Apple 

Watch prin Bluetooth. Utilizatorii pot ajusta volumul, intensitatea și basul și pot 

crea setări specifice pentru diverse medii interne și externe. 

 

 

Sursa: https://www.resound.com/it-it 

7. Silver Mother Sensors - Senzorii se încorporează în viața de zi cu zi a 

persoanelor în vârstă, monitorizându-le continuu siguranța și sănătatea. 

Micile dispozitive se atașează de obiecte de uz casnic, cum ar fi dozatoarele 

de pastile, frigiderele și ușile. Senzorii monitorizează continuu activitatea 

zilnică, detectând mișcarea medicamentelor și trimit o notificare atunci când 

uitați să vă luați medicamentele. Membrii familiei pot accesa o aplicație care 

urmărește activitățile zilnice ale persoanei dragi și detectează orice 

modificări ale comportamentului său. Alertele sunt trimise dacă există 

motive de îngrijorare sau schimbare în activitate. 

 

 

Sursa: http://carewheels.org/projects/silvermother 

https://www.resound.com/it-it
http://carewheels.org/projects/silvermother
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4. Asistenții vocali înregistrează o creștere a popularității odată cu lansarea Amazon 

Echo și Google Home. Furnizate ca un difuzor simplu, aceste dispozitive se 

mândresc cu mii de abilități care se conectează cu telefonul inteligent și cu casa. Ei 

acționează ca un asistent virtual conectat la un difuzor inteligent. Prin 

recunoașterea vocală sofisticată, acum aveți un însoțitor pentru acasă care poate 

face sarcini infinite pentru dumneavoastră. Pentru persoanele în vârstă, aceste 

dispozitive pot ajuta cu memento-uri pentru medicamente, vă pot avertiza cu 

privire la programările viitoare la medic și pot acționa ca asistent la domiciliu 

pentru gătit și alte sarcini. 

 

Sursa: https://www.coolblue.nl/en/product/803578/google-home.html 

 

5. Reminder Rosie - este un asistent vocal conceput special pentru persoanele în 

vârstă. Are aspectul unui ceas cu alarmă cu un ecran digital mare. Dar spre 

deosebire de dispozitivele menționate anterior, Reminder Rosie înregistrează 

toate lucrurile pe care persoana iubită trebuie să și le amintească folosind vocea 

unui membru al familiei sau a unui îngrijitor. Stabilește datele și orele pentru 

memento-uri, iar alertele sunt furnizate de o voce recunoscută a unei persoane 

dragi. Utilizatorul poate, de asemenea, să pună întrebări lui Rosie despre orele 

și datele importante, iar mesajele pre-înregistrate vor răspunde. 

 

Sursa: https://www.amazon.com/Life-Assistant-Technologies-

Personalized-Reminders/dp/B00OQFIDE0 

6. Rendever oferă cele mai noi tehnologii de realitate virtuală. Proiectat special 

pentru persoanele în vârstă, Rendever oferă noi oportunități pentru adulții în vârstă 

https://www.coolblue.nl/en/product/803578/google-home.html
https://www.amazon.com/Life-Assistant-Technologies-Personalized-Reminders/dp/B00OQFIDE0
https://www.amazon.com/Life-Assistant-Technologies-Personalized-Reminders/dp/B00OQFIDE0
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de a experimenta părți ale lumii care le lipsesc. Dispozitivul care poate fi purtat 

permite utilizatorului să se reconecteze la locurile familiare de acasă. Utilizatorii 

vizitează, de asemenea, atracții turistice celebre sau țări frumoase în care au visat să 

călătorească în persoană. Revizitați locația nunții dvs. sau mergeți pe străzile 

Parisului. Tehnologia inovatoare ajută persoanele în vârstă să evite izolarea și să se 

reconecteze la medii noi. 90 

 

 

Sursa: https://www.longevitynetwork.org/spotlight/featured-articles/another-view-

virtual-reality-seniors 

 

The International Federation of Robotics (IFR)  - Federația Internațională de 

Robotică este o organizație profesională non-profit înființată în 1987 pentru 

promovarea, consolidarea și protejarea industriei roboticii la nivel mondial. 

Tehnologia robotică integrează roboți și AmI pentru a oferi suport cognitiv și fizic 

bătrânilor și îngrijitorilor. Roboții sprijină bătrânii în propriile casele, ajutându-i să 

realizeze multe activități, cum ar fi gătitul, munca în gospodărie, având inclusă și 

monitorizarea sănătății și bunăstării. 

Sursa: 

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-global-sales-value-reaches-12.9-billion-usd 

                                                           
90 Sursa: https://www.allegroliving.com/blog/7-innovative-technologies-for-older-adults/ 

https://www.longevitynetwork.org/spotlight/featured-articles/another-view-virtual-reality-seniors
https://www.longevitynetwork.org/spotlight/featured-articles/another-view-virtual-reality-seniors
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-global-sales-value-reaches-12.9-billion-usd
https://www.allegroliving.com/blog/7-innovative-technologies-for-older-adults/
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Tehnologiile New Age în viaţa bătrânilor 

În acești ani, tehnologiile de asistență, telemedicina în sprijinul spitalizării 

limitate, serviciile de asistență la distanță, robotica, tehnologiile pe ecranul tactil post-

computer, e-learning, aplicațiile prietenoase pentru utilizatori, au înregistrat o 

dezvoltare enormă nu numai în domeniul cercetării, ci și al experimentării, favorizând 

o reducere substanțială a costurilor, o personalizare crescândă a soluțiilor și integrarea 

acestora. 

Pe de altă parte, alfabetizarea digitală s-a răspândit și astăzi afectează deja 

procente semnificative la cei peste 65 de ani și duce la presupunerea că persoanele în 

vârstă de mâine vor avea o mai mare familiaritate cu tehnologia. 
 

 

Sursa: https://unsplash.com/photos/RwbvCG8JAvQ 

 

Potrivit unei cercetări din 2018 realizate de Universitatea Bocconi din Milano, 

în perioada 2011 - 2017, în Italia, procentul de utilizatori web din grupul de vârstă 65-

74 ani a crescut de la 13,8% la 30,8%, în timp ce în intervalul 75+ creșterea a fost de la 

2,7% la 8,8% (sursa: ISTAT, 2017). Bătrânii de astăzi trimit sau primesc mail (79%), 

participă în rețelele de socializare (24%), participă la consultări sau votează pe teme 

sociale / civice sau politice (10%). 

Ce fel de răspuns putem găsi în utilizarea tehnologiei? 

Tehnologia, contextualizată în procesul de îmbătrânire, poate: 

➢ facilita crearea de noi propuneri de valoare pentru a răspunde nevoilor 

utilizatorilor 

➢ oferi noi instrumente și modalități de a face utilizatorii și furnizorii să 

interacționeze 

➢ promova cooperarea între profesioniști, unități și sectoare 

➢ avea un impact asupra organizării și asupra modelelor de furnizare a serviciilor 

➢ schimba balanța puterii în cadrul organizațiilor 

➢ crește nivelul de incertitudine 

https://unsplash.com/photos/RwbvCG8JAvQ
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(sursa: Eriksson, 2005; Brancati et al., 2017; Llorens-Gumbau and Salanova-Soria, 2014) 

Ce perspectivă există în prezent pentru tehnologiile din dotările rezidențiale 

pentru persoanele în vârstă? 

Conform cercetării din cadrul Bocconi, mai jos putem observa inovațiile 

tehnologice considerate a avea un interes mai mare pentru structurile rezidențiale, 

clasate de la cele mai interesante (1) până la cele mai marginale (8): 

 

Sursa: Andrea Rotolo «Prospettive per il settore sociosanitario: dal presente al futuro, l’evoluzione della cura agli 

anziani», Università Bocconi 

 

Concluzii 

Populația în vârstă a crescut continuu. Prin urmare, este important să 

cunoaștem posibilitățile pe care tehnicile moderne le oferă pentru a sprijini procesul 

de îmbătrânire. Atunci când evaluăm consecințele pe termen lung ale utilizării 

tehnologiei de asistență, ar trebui să fim conștienți atât de avantajele, cât și de 

dezavantajele utilizării acesteia. Pe de o parte, tehnologia inteligentă poate activa 

potențialul prin combinarea provocării și a sprijinului, sporind astfel motivația, viața 

socială și autonomia bătrânilor. Pe de altă parte, bazarea continuă pe ajutoarele de 

sprijin poate scădea resursele prin nefolosirea talentelor și abilităților, slăbirea 

motivației și poate provoca pierderea autonomiei. 

 
 

                                                 Test de evaluare 

1. Ce este viața activă și asistată? 

2. Care sunt proiectele lor? 

3. Ce este Federația Internațională de Robotică? 

4. Care sunt noile tehnologii care ajută viața vârstnicilor? 
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Modulul nr. 13 Dispozitive digitale și aplicaţii, platforme, reţele și 

diverse forme de învăţare online pentru îngrijitori 
 

Introducere 

Progresele recente din domeniul Sănătății și Inovării au deschis noi orizonturi 

în domeniul asistării persoanelor care nu mai sunt autonome și cu nevoi de îngrijire 

pe termen lung. Aceste servicii de asistență bazate pe tehnologiile informației și 

comunicațiilor (TIC) pot avea un rol important în facilitarea îngrijirii de către 

îngrijitorii din cadrul familiei, după cum demonstrează studiile recente. În special, 

dispozitivele mobile (smartphone-uri și tablete), datorită răspândirii lor largi și a 

ușurinței lor în utilizare, mai mare decât în cazul computerelor personale, par să 

îndeplinească această funcție. Prin intermediul acestor dispozitive este posibil să 

accesați diferite aplicații și site-uri web, deja prezente pe piață, ceea ce poate fi foarte 

util pentru a răspunde nevoilor legate de activitatea de îngrijire. Există, de exemplu, 

aplicații care ajută la planificarea activității de tratament, la stabilirea terapiei 

medicamentoase, servesc ca memento, oferă acces rapid la formare și conținut 

informațional despre sănătate și diferite boli și comunică la distanță cu ceilalți membri 

ai familiei implicați în procesul de îngrijire sau cu profesioniști. 

Îngrijitorii ar putea beneficia de multe dintre aceste instrumente deja existente, 

dar, din păcate, în multe cazuri nu le cunosc, nu sunt în măsură să le descarce, să le 

instaleze și să le utilizeze și de multe ori nu conștientizează utilitatea lor potențială. 

Prin urmare, necesitatea îngrijitorilor de a dobândi cunoștințele și abilitățile digitale 

necesare pentru a căuta și utiliza cu ușurință aplicații și site-uri web care îi pot sprijini 

în viața de zi cu zi devine importantă. 

 

Platformele online  

Termenul „platformă online” a fost utilizat pentru a descrie o serie de servicii 

disponibile pe Internet, inclusiv piețe de desfacere, motoare de căutare, social media, 

servicii de conținut creativ, magazine de aplicații, servicii de comunicații, sisteme de 

plată, servicii care includ economia supranumită „colaborativă” sau „ gig”, și multe 

altele. 91 

                                                           
91 Sursa: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-
their-role-in-the-digital-transformation_19e6a0f0-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_19e6a0f0-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_19e6a0f0-en
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Sursa: http://www.goodnewsfinland.com/feature/arcusys-offers-digital-tools-to-solve-

the-inhabitation-of-mars/ 

 

Mai jos vă prezentăm câteva platforme de învățare online relevante pentru 

subiectul îngrijirii: 92 

 

Family Learning Center / Centrul de învăţare în familie: formare pentru 

îngrijitor: această pregătire gratuită pentru îngrijitor de la Centrul de învățare în 

familie este un instrument și o resursă valoroasă pentru îngrijitori: proiectată 

profesional și disponibilă întotdeauna, aceasta este similară cu tipul de pregătire pe 

care îl primesc îngrijitorii profesioniști. Cursul acoperă aproape tot ceea ce trebuie să 

știți, de la înțelegerea drepturilor persoanelor vârstnice și a sarcinilor unui îngrijitor, 

până la primul ajutor de urgență și bolile comune. 
 https://love2livecare.com/family-learning-center/ 

 

Sursa: https://love2livecare.com/family-learning-center/ 

 

                                                           
92 Sursa platformelor online https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers- 

http://www.goodnewsfinland.com/feature/arcusys-offers-digital-tools-to-solve-the-inhabitation-of-mars/
http://www.goodnewsfinland.com/feature/arcusys-offers-digital-tools-to-solve-the-inhabitation-of-mars/
https://love2livecare.com/family-learning-center/
https://love2livecare.com/family-learning-center/
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-
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Family Caregiver Education Program - Program de educație pentru 

îngrijitorul din cadrul familiei: Acest program online interactiv de educație pentru 

îngrijitor a fost conceput special pentru îngrijitorii din cadrul familiei care oferă 

îngrijire pentru vârstnici. Programul este conceput de Home Sweet Home Care Inc., 

oferă mai mult de 40 de ore de pregătire și acoperă o gamă incredibilă de subiecte, de 

la pierderea memoriei în Alzheimer și îmbătrânirea și boli cronice obișnuite, până la 

tratarea situațiilor și comportamentelor dificile și promovarea independenței 

membrului unei familii. 
http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-

trainin/ 

 

Sursa: http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-

caregiver-trainin/ 

Family Caregiver Online Training - Instruire online pentru îngrijitorul 

familiei: Această pregătire dedicată comunității nu numai că este cuprinzătoare, ci este 

și gratis! Și minunată! Cu mai mult de 40 de ore de pregătire, inclusiv 25 de ore 

dedicate îngrijirii persoanelor cu Alzheimer și demență, acest curs online acoperă 

aproape fiecare subiect relevant pentru îngrijitorii familiei. Veți acoperi subiecte 

precum semne și simptome, îngrijirea pielii, eliminarea și toaletarea, primul ajutor de 

urgență, comportamente dificile, planificarea îngrijirii și chiar îngrijirea în momentul 

sfârșitului vieții. 
https://homecaregenerations.com/family-caregiver/ 

 

Sursa: https://homecaregenerations.com/family-caregiver/ 

http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/
http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/
http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/
http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/
https://homecaregenerations.com/family-caregiver/
https://homecaregenerations.com/family-caregiver/
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Alison: Diplomă în Îngrijire: Cursurile Alison oferă o introducere excelentă în 

aproape orice subiect, inclusiv în ceea ce privește îngrijirea. Acest curs este excelent 

pentru începători, oferind o gamă largă de subiecte, inclusiv semnele și simptomele 

bolii (atât fizice, cât și psihice), mecanica corporală, efectele îmbătrânirii asupra 

sănătății, probleme culturale (ex. gen, dietă și religie) și toate sistemele fizice, de la 

sistemul respirator la memorie.  

 
https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018 

 

    

Sursa: https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018 

 

Institute for Professional Care - Institutul pentru îngrijiri profesionale. 

Webinarii: Institutul pentru îngrijiri profesionale a dezvoltat o serie întreagă de 

webinarii pentru educarea și abilitarea persoanelor care îngrijesc vârstnici, fie că au 

grijă de o persoană iubită, fie că își dedică întreaga carieră îngrijirii altora. Există zeci 

de opțiuni disponibile legate de îmbătrânire, îngrijire și calitatea vieții, inclusiv: 

Discutarea cu îngrijitorii din cadrul familiei, Subiecte fierbinți pe tema îmbătrânirii - 

Depresia, Subiecte fierbinți pe tema îmbătrânirii - Utilizarea necorespunzătoare a 

medicamentelor, Epidemie opioidă la adulții în vârstă, Îngrijitorii din cadrul familiei: 

Lucruri pe care fiecare îngrijitor trebuie să le știe și Gestionarea durerii îngrijitorului. 

https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018
https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018
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Sursa: 

https://www.careandcompliance.com/?utm_source=store.ipced.com&utm_medium=referral&utm_c

ampaign=ipced_migration 

Anziani e non solo (Vârstnici și nu numai) - o platformă dezvoltată de vârstnici 

și nu numai, este un sistem de învățare la distanță dedicat sectorului social și 

serviciilor personale. Dezvoltată cu o atenție deosebită pentru utilizarea de către 

persoane cu puțină experiență în folosirea noilor tehnologii, constă în cursuri audio și 

video, teste de evaluare, exerciții și este structurată astfel încât să interacționeze și să 

țină legătura cu profesorii, chiar de la distanță: http://formazione.anzianienonsolo.it/  

Udemy - se descrie ca o piață globală pentru învățare și instruire. În oferta lor 

puteți găsi multe cursuri online gratuite, la care puteți avea acces, de asemenea, de pe 

o tabletă sau de pe telefon în orice moment. Un curs online gratuit pentru 

îmbunătățirea abilităților esențiale pentru îngrijitorii de familie este de asemenea 

disponibil la: https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-

caregivers/   

EdX - este o destinație de învățare online fondată de Universitatea Harvard, 

cursurile sunt disponibile gratuit. Un curs introductiv pentru îngrijirea adulților mai 

în vârstă este de asemenea disponibil pe: https://www.edx.org/course/care-

introduction-to-caring-for-older-adults  

De asemenea, puteți găsi mai multe cursuri și programe de instruire pentru 

îngrijitori pe acest blog: https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-

for-caregivers- 

Bloguri 

Un blog este o discuție sau un site web informațional publicat pe World Wide 

Web constând din publicări de text (postări) discrete, adesea informale de tip jurnal 

online. Multe bloguri oferă comentarii pe un anumit subiect sau temă, variind de la 

politică la sport. Alte bloguri funcționează ca jurnale online mai personale, iar altele 

funcționează mai mult ca publicitate online de marcă a unei anumite persoane sau 

https://www.careandcompliance.com/?utm_source=store.ipced.com&utm_medium=referral&utm_campaign=ipced_migration
https://www.careandcompliance.com/?utm_source=store.ipced.com&utm_medium=referral&utm_campaign=ipced_migration
http://formazione.anzianienonsolo.it/
https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/
https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/
https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults
https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-
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companii. Un blog tipic combină text, imagini digitale și link-uri către alte bloguri, 

pagini web și alte media legate de subiectul său. 93 

Astăzi tot mai mulți îngrijitori își împărtășesc propriile experiențe și informații 

prin intermediul blogurilor. Aceste site-uri nu numai că oferă sfaturi și tehnici utile, ci 

vă permit, de asemenea, să participați la o comunitate online și la un sistem de sprijin 

social. Dacă aveți acces la un computer sau smartphone, puteți contacta cu ușurință 

alte persoane prin intermediul blogurilor de îngrijitori. De asemenea, puteți adresa 

adesea întrebări bloggerilor sau cititorilor direct prin secțiunile de comentarii sau 

direct prin e-mail. 94 

Mai jos vă prezentăm câteva bloguri de îngrijire diferită: 95 

Blogul Caregiver Warrior: În domeniul îngrijirii, chiar și sarcinile obișnuite, 

zilnice pot fi o provocare semnificativă. Susanne White a devenit îngrijitoare când tatăl 

ei s-a prăbușit din mers cu o pneumonie, în parte datorită epuizării cauzate de 

îngrijirea mamei sale. În acel moment, a devenit clar pentru White că acele sarcini și 

interacțiuni zilnice s-au dovedit copleșitoare pentru părinții ei. White a intervenit 

pentru a-și ajuta tatăl să aibă grijă de mama ei, care era în primele etape ale bolii 

Alzheimer. Deși ambii ei părinți au murit, White continuă să-și mențină blogul și site-

ul ca resursă pentru alți îngrijitori. 

Website: https://www.caregiverwarrior.com/blog/ 

 

Dementia Today (Demența astăzi): Psihologul Jennifer Gerhold locuiește în 

statul Washington și este autoarea acest blog, o sursă de știri și informații recente 

legate de îngrijirea persoanelor cu demență. Demența este legată de o serie de alte 

afecțiuni, astfel încât actualizările ei includ, de asemenea, știri și informații despre 

problemele legate de sănătate. Acesta este un site orientat către știri care vă va oferi 

cele mai recente date din cercetare despre ceea ce funcționează și ce nu este în 

domeniul îngrijirii demenței. 

Website: 

http://www.dementiatoday.com/?doing_wp_cron=1570443543.2711598873138427734

375 

 

Caregiving Café (Cafeneaua îngrijirii): Bloggerul și dezvoltatorul site-ului, 

Lynn Greenblatt, a început acest blog pentru a împărtăși cunoștințele pe care le-a 

dobândit în timp ce s-a dedicat îngrijirii soțului ei. După cum remarcă în secțiunea 

„Despre”, aceasta a fost o muncă pentru care nu a avut pregătire - la fel ca mulți alți 

îngrijitori din lume. Site-ul ei oferă povești personale ale îngrijitorilor, sfaturi de 

îngrijire și informații detaliate despre problemele practice care apar la îngrijirea unei 

persoane dragi în vârstă, de la sănătate și nutriție, la planificarea imobilelor și 

gestionarea medicamentelor. 

Website: http://www.caregivingcafe.com/blog/caregivingcafe/  

Dacă doriți să citiți alte bloguri, puteți vizita acest site: 

                                                           
93 Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Blog 
94 Sursa: https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/ 
95 Sursa: https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/ 

https://www.caregiverwarrior.com/blog/
http://www.dementiatoday.com/?doing_wp_cron=1570443543.2711598873138427734375
http://www.dementiatoday.com/?doing_wp_cron=1570443543.2711598873138427734375
http://www.caregivingcafe.com/blog/caregivingcafe/
https://en.wikipedia.org/wiki/Blog
https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/
https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/
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https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/ 

 
FORUMURI 

Un forum pe internet, sau un forum de mesaje, este un site de discuții online în care 

oamenii pot avea conversații sub formă de mesaje postate. În funcție de setările forumului, 

utilizatorii pot fi anonimi sau trebuie să se înregistreze la forum și apoi să se autentifice pentru 

a posta mesaje. Pe majoritatea forumurilor, utilizatorii nu trebuie să se autentifice pentru a citi 

mesajele existente. 

 Câteva forumuri online: 

• CareGiving.com (website: https://www.caregiving.com/community/)  

 
 

 

• AgingCare (website: https://www.agingcare.com/caregiver-forum) 

 

https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/
https://www.caregiving.com/community/
https://www.agingcare.com/caregiver-forum
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• City-Data.com (website: http://www.city-data.com/forum/caregiving/) 

 

 

 

 

 

http://www.city-data.com/forum/caregiving/
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  Alte canale de învăţare online 

Unele resurse relevante pentru învățare sunt site-urile web ale anumitor 

organizații non-profit din întreaga lume, care sunt implicate în învățarea adulților sau 

în mobilitatea pentru seniori, cum ar fi: 

• Caregiver Action Network (CAN) (Rețea de acțiune pentru îngrijitori) este cea 

mai importantă organizație a îngrijitorilor din cadrul familiei din țară care 

lucrează pentru îmbunătățirea calității vieții pentru cei peste 90 de milioane de 

americani care au grijă de cei dragi cu afecțiuni cronice, dizabilități, boli sau 

probleme asociate bătrâneții. CAN servește o gamă largă de îngrijitori din 

cadrul familiei, de la părinții copiilor cu probleme semnificative de sănătate, 

până la familiile și prietenii soldaților răniți; de la un cuplu tânăr care se 

confruntă cu un diagnostic de scleroză multiplă (SM), până la copii adulți care 

au grijă de părinții cu boala Alzheimer. CAN (Asociația Națională a 

Îngrijitorilor din cadrul Familiei) este o organizație non-profit care oferă 

educație, sprijin de la egal la egal și resurse pentru îngrijitorii din familie din 

toată țara în mod gratuit. 
Website: https://caregiveraction.org/resources/agencies-and-organizations 

 
 

• Bridge2Health este o resursă ghidată, online, care oferă direcții pentru a ajuta 

oamenii din zona Greater Toronto să trăiască mai bine cu problemele medicale 

pe care le au. Sprijină în mod direct pacienții și familiile în gestionarea tranziției 

de la unitățile de îngrijire a sănătății și a comunității, oferind pacienților, 

familiilor și clinicienilor acces la resursele actuale de materiale de promovare a 

sănătății, autoeficiență și opțiuni de îngrijire în comunitate. 

 

Website: http://www.bridge2health.ca/en/caring-for-others/Caregiver-

Organizations.asp 

https://caregiveraction.org/resources/agencies-and-organizations
http://www.bridge2health.ca/en/caring-for-others/Caregiver-Organizations.asp
http://www.bridge2health.ca/en/caring-for-others/Caregiver-Organizations.asp
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• Caregiver Consortium - Consorțiul Caregiver este o organizație non-profit 

dedicată îmbunătățirii calității vieții pentru adulții în vârstă și îngrijitorii 

acestora din Tucson, statul Pima și regiunea înconjurătoare. Consorțiul a fost 

fondat în 1999, având viziunea de a favoriza colaborarea și parteneriatele cu 

lideri de afaceri și profesioniști din sectorul public și privat care lucrează în 

industria asistenței medicale, a comunității de afaceri și a organizațiilor non-

profit. Scopul consorțiului Caregiver este de a îmbunătăți sau implementa 

servicii care întăresc continuitatea îngrijirii pentru îngrijitori și adulți în vârstă. 

 

Website: http://www.caregiverconsortium.org/index.html 

 
 

• Village Care - platformă italiană dedicată universului îngrijirii persoanelor în 

vârstă și a persoanelor care nu sunt autonome. Pe site-ul lor, puteți găsi multe 

articole relevante și ghiduri practice.  

Website: https://www.villagecare.it/ 

 

http://www.caregiverconsortium.org/index.html
https://www.villagecare.it/
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• DEMÀ - Departament d'Estudis dels Medis Actuals (Departamentul de 

Studii al Presei actuale)- (care este una dintre organizațiile partenere 

implicate în crearea acestui e-book specific) este o asociație non-profit, care 

intenționează să lucreze în mai multe domenii în educația adulților, în special 

în domeniul muncii și integrării sociale, instruirii pentru formatori; 

dezvoltării cetățeniei active, a cercetării pedagogice și metodologice etc. 

Website: http://dema.cat/ca/projectes-locals/ 

 
 

http://dema.cat/ca/projectes-locals/
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• Eldercare Workforce Alliance (Alianța Forței de Muncă din Domeniul Îngrijirii 

Bătrânilor) este un grup de 34 de organizații naționale, unite pentru a aborda 

criza imediată și viitoare a forței de muncă în îngrijirea unei Americi care 

îmbătrânește.  

Website: https://eldercareworkforce.org/ 

 
Din aceste surse online putem extrage idei pentru activități, valori, principii, 

parteneriate valoroase pentru profesia de îngrijitor. 

 

Test de evaluare 

1. De ce credeți că platformele online sunt utile pentru îngrijitori? 

2. Ce platforme online cunoașteți? 

3. Sunt utile blogurile pentru îngrijitori? 

4. Ați participat vreodată la o discuție / dezbatere pe forumul online? 

5. Aveți un blog? 

6. Ce părere aveți despre cursul online? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eldercareworkforce.org/
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Modulul nr. 14 Activităţi inovatoare și stimulente pentru bunăstarea 

fizică și psihică a persoanelor în vârstă 
 

Activitățile inovatoare vizează menținerea și îmbunătățirea capacităților fizice și intelectuale 

ale persoanelor în vârstă. Acestea sunt activități extrem de diverse care țin cont în primul 

rând de așteptările persoanelor în vârstă, pentru a le îmbunătăți atât calitatea vieții într-o 

manieră cât mai liberă cu putință, cât și participarea și contribuția la comunitate. Ele se 

referă la activități din diferite domenii: social, asistență psihologică, sănătate psihică și 

activități comune. 

S-au identificat următoarele beneficii ale participării la centrele pentru 

persoane în vârstă: Sociale (a-ți face noi prieteni, apartenența la un grup, menținerea 

prieteniilor în cadrul centrului), Asistența psihologică (consiliere, relaxare, asistență 

pentru rezolvarea problemelor și îmbunătățirea sănătății psihice), Sănătatea fizică 

(îmbunătățirea sănătății fizice, activitatea fizică, mese sănătoase), Activități (învățarea 

de noi idei/competențe, distracție, vizite și diverse ocupații). De asemenea, este vorba 

despre posibilitatea de inițiative, activități și proiecte organizate în mod autonom de 

către persoanele în vârstă. De asemenea, programele de masă, programele recreative, 

eficacitatea costurilor și promovarea stării de sănătate au fost unele dintre principalele 

motive pentru care persoanele în vârstă au accesat activitățile din centrele pentru 

vârstnici sau din centrele comunitare intergeneraționale. 

De fapt, activitățile pot fi grupate în diferite categorii: 

➢ Cele mai cunoscute activități (tradiționale), precum mersul pe jos, plimbările în 

natură, programele de activitate fizică, tai chi, yoga etc., terapia cu animale de 

companie, dansul artele spectacolului: grupuri de canto sau dans, 

coordonatorii de activități care au și talent coregrafic găsesc modalități de a 

implica persoanele în vârstă, participarea la evenimente culturale, jocuri de 

societate sau excursii organizate96. 

➢ Activități mai energice, precum monologuri, povestiri, ateliere de împărtășit 

experiențe, spectacole de teatru, prezentarea de cunoștințe și experiențe în 

comunitate, cluburi de lectură sau cenacluri. 

➢ În final, trebuie să menționăm și activitățile legate de mediul tehnologic actual, care 

elimină sau îmbunătățesc un anumit decalaj între generații, precum utilizarea 

rețelelor de socializare pentru a reduce izolarea și a facilita relațiile comunitare 

și intergeneraționale, utilizarea internetului pentru comunicare și partajarea 

activităților, crearea de clipuri video sau fotografii. 

În orice caz, indiferent dacă este vorba despre activități care trebuie efectuate 

în spații deschise sau închise, în rezidențe, centre de zi sau centre comunitare sau în 

asociații ori entități autonome pentru persoanele în vârstă, activitățile trebuie să fie 

prezentate de monitori sau de animatori într-o manieră creativă, contribuind la 

distrugerea rutinelor existente sau a spațiilor de confort ale grupurilor participante. 

                                                           
96A se vedea capitolul din modulul „Activități sociale” 



254 
 

De asemenea, trebuie facilitată, pe cât posibil, realizarea activităților într-un cadru 

intergenerațional și deschiderea la maximum a întregii comunități. 

2. Activităţi cu rol de stimulare: 

a. Exerciții de „spart gheața” 

 Fotografia de grup: Un exercițiu de ascultare care constă în a vă plimba în jurul 

camerei și a compune o fotografie de grup atunci când vă spune instructorul. 

Activitatea se desfășoară cât mai rapid cu putință și în liniște. 

 Masaj: Exersați încălzirea. Ne așezăm în perechi, unul în fața altuia; vă relaxați 

spatele și vă închideți ochii, pentru a vă pregăti pentru masaj. Întâi se atinge corpul cu 

degetele ca și cum ați cânta la pian, apoi se freacă energic corpul partenerului, apoi 

din nou se face masaj cu degetele, dar mai puternic, și în final se îmbrățișează 

partenerul ca și cum am fi un prosop. 

 b. Exprimare corporală și orală 

 Exprimări corporale Ne împărțim în două grupuri și reprezentăm, pe rând, o 

sculptură ce întrupează o emoție.  Grupul de spectatori trebuie să ghicească ce anume 

doriți să reprezentați. Exercițiile pot fi și puțin mai complicate.  

 

Sursa: Atelier al persoanelor vârstnice în cadrul proiectului Aladdin 

Dacă aș fi: În grupuri de trei persoane, primul participant spune „Dacă aș fi...” 

și poate propune orice dorește (un personaj, un obiect, un animal etc.); apoi apare al 

doilea participant care trebuie să caute ceva (un personaj, un obiect, un animal) legat 

de primul spunând „Aș...”, iar al treilea procedează la fel spunând „Și eu aș...”. Cu 

aceste trei elemente, creați o imagine statică iar apoi dați-i viață, pentru a vedea cum 
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evoluează. Exercițiul este o modalitate simplă și rapidă de a începe să creați mici 

scenete. 

Emoția corporală: Exercițiu de conștientizare corporală. Trebuie reprezentate 

diferite emoții cu ajutorul corpului, astfel încât fiecare să permită descrierea ei. Odată 

am făcut propunerea împreună și am corectat toate acele părți ale corpului care nu ni 

se pare că ar corespunde emoției. 

O poveste colectivă: Stabiliți o ordine și încercați să spuneți o poveste fără să 

pierdeți firul. Atunci când spuneți Totuși, următoarea persoană începe de unde a 

rămas cea dinainte. Povestea ar trebui să aibă început, cuprins și final. 

Mersul grotesc: O persoană rămâne în afara grupului și trebuie să observe 

mișcările celorlalți. Grupul trebuie să observe mișcările celuilalt grup. Grupul merge 

prin spațiu, imitând exagerat mișcările unei persoane alese anterior. Persoana trebuie 

să descopere pe cine ați imitat. Grupul trebuie să exagereze trăsăturile și mișcările 

persoanei alese drept model. Astfel, mișcările grupului capătă un aspect grotesc. De 

fapt, acest joc favorizează crearea unei dinamici de grup și a capacității de a observa. 

Acesta este un exercițiu de conștientizare corporală foarte util, ne obligă să fim atenți 

nu numai la propriul corp, ci și la cel al celor din jur. 

 

Sursa: Atelier al persoanelor vârstnice în cadrul proiectului Aladdin 

Minciună și adevăr: Joc de agilitate mentală și prezență scenică. Trei persoane 

spun trei povești în fața grupului; una trebuie să fie o minciună. Fiecare persoană 

trebuie să se asigure că povestea sa pare veridică, iar ceilalți membri trebuie să 

depisteze minciuna. Sugestii: observați mimica, mișcările ochilor, pauzele în vorbire 

etc. 

 A ușă pentru B: Exersați-vă creativitatea în cuplu. În primul rând, se plasează 

diferite obiecte în încăpere. Apoi, unul dintre membrii cuplului închide ochii și îl lasă 

pe celălalt să îl ghideze. Persoana cu ochii închiși trebuie să atingă diferite obiecte, 

creând o anumită atmosferă, cu muzică de fundal. Cu aceste senzații va trebui să creați 
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o poveste inspirată de percepțiile obiectelor pe care le-ați atins. Apoi, vă schimbați 

rolurile între voi. Fiecare cuplu explică poveștile create. 

 c.Improvizații 

 Orator:  Pe scenă avem un orator pregătit pentru a vorbi cu publicul. Nimeni 

nu știe ce limbă vorbește, cu excepția traducătorului. Traducătorul trebuie să 

compună cuvintele pe baza gesturilor și a intonației oratorului. Acest exercițiu 

dezvoltă pe de o parte vorbirea și creativitatea spontană a traducătorului și, pe de altă 

parte, limbajul corporal și gesturile oratorului. 

 Creșteri salariale: O scenă cu trei personaje: un șef și doi angajați. Improvizația 

începe atunci când un lucrător spune că vrea să i se mărească salariul, dar nu știe cum 

să facă. Colegul său spune că va vorbi cu șeful. Primul se ascunde într-un colț, făcând 

gesturi exagerate, în timp ce celălalt imită negocierea salariului. Deși, la început, 

lucrurile par să meargă bine, angajatul ridică tonul și sfârșește prin a-l insulta pe șef. 

Angajatul ascuns încearcă să remedieze situația fără a fi descoperit. Rezultatul 

depinde de improvizație. 

 Interviul: O improvizație cu două persoane care interpretează un interviu de 

angajare. Intervievatorul ar trebui să adreseze întrebări pentru a vedea dacă angajatul 

se potrivește cu locul de muncă sau nu. Intervievatorul verifică din când în când 

hârtiile de pe masă? Treptat, persoana intervievată va trebui să dezvolte o simbioză 

cu hârtia, astfel încât, dacă intervievatorul mișcă hârtia, să se miște și ea, sau dacă 

mototolește hârtia, și persoana intervievată să își îndoaie corpul. În a doua fază, poate 

intra în acțiune un stilou.  

Interviu cu public: O improvizație cu două persoane care imită un interviu 

televizat. Subiectul și personajele sunt la alegere. Atât intervievatul, cât și 

intervievatorul adresează ultimul cuvânt din fiecare propoziție către public, încercând 

să creeze o situație grotescă.  

Salonul de coafură: Exersați improvizația. Patru cupluri oferă o improvizație 

liberă în care un cuplu începe prin a prezenta o temă și o situație; personajele sunt o 

coafeză și clientul acesteia. Apoi, o a doua pereche îi ia locul primeia și improvizația 

continuă de unde a rămas. Improvizația se închide cu ultima pereche. Partenerii 

trebuie să creeze un început, un cuprins și un final pentru o poveste unitară. 

 Înger/demon: Improvizație pe marginea unui personaj care găsește pe podea 

un portofel cu mulți bani; interpretați apoi două personaje, unul vrea să păstreze 

portofelul și altul vrea să îl dea înapoi; al doilea încearcă să îl convingă pe primul și 

trebuie să folosească argumente și să fie convingător.  

 d. Activități diverse 

Prezentări: Exercițiu pentru a sparge gheața și a da frâu liber imaginației. Ne 

așezăm în cerc, încercând să comunicăm cu o persoană pe care nu o cunoaștem foarte 

bine. Apoi vom face prezentări ca și cum am fi persoana din dreapta noastră. Îi putem 

imita poziția corporală și putem inventa orice dorim, mai ales un secret pe care îl are 

aceasta. De asemenea, această activitate facilitează dezvoltarea creativității, a 

competențelor de comunicare și a empatiei. 

 

             Toporul: Un exercițiu ca să vă lucrați vocea. Ne așezăm în cerc și ne prefacem 
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că tăiem un copac cu o mișcare de genul „ha!”. Facem o primă mișcare și apoi încă 

două ture. 

 

            Lucru cu mingi: Exersați-vă concentrarea și coordonarea; jocul implică 

transferul mai multor mingi colorate cu diferite sloganuri. Este foarte important să vă 

luați aminte la aspectul și numele persoanei care a primit mingea. După ce ați învățat 

dinamica mingilor, vă jucați în continuare fără a spune nume, doar comunicând din 

priviri. 

 
Sursa: Proiectul Dezvoltarea societății locale. Visit Barcelona 

 

Statuia din parc: O improvizație cu trei personaje. Două persoane care nu se 

cunosc stau una lângă alta pe o bancă din parc. Toată lumea este ocupată. În fundal se 

află un participant care imită o statuie ce încearcă să creeze situații amuzante. Cei care 

stau jos se învinovățesc reciproc pentru că nu înțeleg nimic și înjghebează o 

conversație confuză. 

 

          Cuvinte mișcătoare: Un grup de persoane urcă pe scenă și privesc publicul. În 

spatele lor, un interpret, care se uită tot către public, spune un cuvânt sau o expresie 

și face o mișcare. Ceilalți participanți nu au văzut mișcarea. Ei trebuie să încerce să 

imite mișcarea în același timp, se vor atinge lăsându-se ghidați de instinct și de sunetul 

vocii. 

 

           Crearea unei povești în spiritul cooperării: Participanții se așează într-un cerc 

și spun fiecare o poveste, unul după altul. La indicația persoanei care are rolul de 

majoretă, persoana următoare continuă povestea și așa mai departe până ce ultimul 

participant încheie povestea. Această acțiune facilitează creativitatea și abilitățile de 

comunicare. 
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          Harta lumii: O hartă imaginară a lumii desenată pe podea. Fiecare participant 

se așează într-un punct imaginar, în care s-au născut părinții sau bunicii săi. Apoi vă 

duceți în locul unde locuiți, apoi în țara sau locul unde ați fost în vacanță, unde ați 

locuit la un moment dat sau unde doriți să mergeți. Această activitate îmbunătățește 

înțelegerea reciprocă și este, totodată, o activitate de mișcare/tranziție, utilă pentru a 

trece de la o sesiune la alta sau pentru o pauză. 

 

Tehnici narative97 

 

Utilizarea tehnicilor narative nu este o activitate complicată. Se spun povești de 

zeci de mii de ani. Folosind această abilitate înnăscută, putem ajuta persoane de toate 

vârstele și capacitățile: 

• Să devină comunicatori mai buni  

• Să vorbească în public cu mai multă încredere 

• Să se poată conecta cu alții la un nivel mai profund 

• Să spună povești prin care să le ridicăm starea de spirit 

• Să devină ascultători mai buni și, astfel, să poată da dovadă de empatie și de 

compasiune 

 

Când vorbim despre tehnici narative, trebuie să vorbim și despre ascultare. 

Ascultarea nu poate fi despărțită de povestire. Dacă povestitorul nu acordă atenție 

altora sau nu ascultă, își pierde motivația de a-și spune povestea.  

Celebrul psiholog american Carl Rogers, fondatorul abordării umaniste (sau 

centrate pe beneficiar) în psihologie, este de părere că unul dintre cei mai importanți 

factori ai schimbării personalității este să fii bine înțeles, să fii ascultat într-o manieră 

empatică. (…) Atunci când ne implicăm într-o astfel de ascultare, ne concentrăm 

complet asupra persoanei care vorbește cu noi (ne comunică povestea sa): încercăm să 

îi înțelegem experiența și cum se simte în această situație.  

Sursa: Atelier intergenerațional. 

Proiectul Aladdin 

                                                           
97 Din Ghidul pentru persoane în vârstă. Proiectul Aladin și lampa intergenerațională 
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Pentru a verifica dacă avem dreptate, ocazional, oferim feedback rezumând ce 

am înțeles din poveste și ce sentimente ar fi putut avea oratorul.  

Este ușor? Nu, este greu, e nevoie de multe eforturi și de mult exercițiu, dar 

este fezabil. Totodată, este obositor, fiind nevoie de atenția și de prezența noastră 

emoțională completă.  

Atunci când suntem ascultați într-o manieră empatică, fără a fi judecați, nu 

trebuie să ne justificăm sau să ne apărăm; imaginea noastră nu este amenințată de 

cealaltă persoană. Ne putem explora gândurile, motivele și sentimentele într-un 

mediu sigur și le putem înțelege mai bine. De asemenea, ne simțim conectați, simțim 

că nu suntem singuri.  

Pe de altă parte, și ascultătorul poate avea mult de câștigat. După cum spune 

Rogers, „Cred că știu de ce mă bucur să aud pe cineva. Când ascult cu adevărat pe cineva, 

intru în legătură cu el; mi se îmbogățește viața.” (Rogers, 1980) 

Atunci când ascultăm cu adevărat ce spune cealaltă persoană aflăm lucruri noi 

despre lume și devenim și noi mai înțelepți. Pe măsură ce aflăm mai multe despre 

modul în care își trăiesc alți oameni viețile, despre ceea ce îi motivează, constatăm că 

relațiile interpersonale sunt mai puțin imprevizibile și, deci, mai sigure. De asemenea, 

ne simțim conectați și energici. Chiar dacă ascultarea necesită energie, nu ne simțim 

obosiți în timpul conversației, doar după aceea. Ne simțim prezenți și mai vii.  

 

Activităţi media 

Pentru multe persoane vârstnice, mass-media, lumea digitală este copleșitoare 

și generează o senzație de instabilitate socială și de necunoscut. În această secțiune 

încercăm să concepem o serie de activități pentru o abordare prietenoasă a acestei 

realități, ceea ce permite și îmbunătățirea stării fizice și psihice a acestor grupuri. 

 

Reţele de socializare 

o Familiarizați-vă cu rețelele de socializare. Mai întâi, trebuie să știți care 

sunt diferitele rețele de socializare (Twitter, Instagram, Facebook, 

Messenger, WhatsApp etc.) 

o Creați o rețea de socializare cu rudele dvs. și cu prietenii apropiați 

Fotografii și clipuri video 

o Experimentați făcutul de fotografii cu telefonul mobil.  

o Încercați să trimiteți și să primiți fotografii de la familie și de la prieteni. 

o Faceți scurte clipuri video în care să testați capacitățile telefonului. 

Folosiți cele mai accesibile programe de editare video (Windows Media 

Player, Power Editor etc.) 

o Folosiți fotografii pentru a crea un clip video animat 

o Creați un grup video grupând o poveste: creați un mic scenariu, o 

scenetă etc. 
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Activităţi video 

Aceste propuneri de activități, aceste ateliere au fost create și realizate pentru 

prima dată în centrele educaționale98, dar pot fi utile și pentru grupuri de persoane 

mai în vârstă, dacă sunt adaptate posibilităților și nevoilor acestora. 

 

Corpul meu este o literă 

Pregătirea: Aranjați camera astfel încât participanții să se poată întinde pe o 

suprafață curată și netedă și să îi puteți fotografia de la înălțime (folosiți o scară dacă 

este necesar). De exemplu, sub pe casa scării, sau faceți fotografia de pe o masă înaltă, 

de la un alt etaj etc. Asigurați-vă că, orice ați alege, soluția dvs. este una sigură.  

Ar fi bine să aveți la îndemână manualul camerei foto în caz de nevoie. 

Familiarizați-vă cu aplicațiile de prelucrare a imaginilor precum PixlR Express99 sau 

PicMonkey (pentru aceasta aveți nevoie de un cont de probă gratuit). 
 

 
                  Sursa: Atelier video în centrul SBL, Turcia. Proiectul New Educations 

                                                           
98 Din proiectul Erasmus+: „New Educations”  
99PixlR Express: Dacă vă este greu să folosiți PixIR, indiferent de motiv, puteți folosi Power Point și puteți crea 

documente tipărite asemănătoare unor desene animate, de pe mai multe diapozitive, sau colaje pe un singur 

diapozitiv. Toate funcțiile de prelucrare și manipulare a imaginilor (decupare, rotire, colorare etc.) sunt disponibile 

și în Power Point. 
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Prezentarea activității: Participanții creează împreună alfabetul imitând 

forma literelor cu corpul lor. Cu ajutorul literelor, ei creează un colaj sub forma unui 

cuvânt sau a unei onomatopee. Creați alfabetul rugându-i pe participanți să se întindă 

pe podea sub forma literelor. Apoi, aceștia sunt fotografiați unul după altul, de sus, 

până ce se obține întregul alfabet (sau orice alt text scurt ales de dvs.). 

Scopul acestui atelier este acela de a le învăța pe persoanele în vârstă că pot 

crea o poveste sau un șir semnificativ de imagini (chiar și imagini fixe) cu mijloace 

foarte simple.  

Pregătirea sarcinii: Grupul decide ce text va crea. Recomandăm realizarea 

unui text scurt (aproximativ 30 de caractere); grupul trebuie să ajungă la un acord 

privind un text comun care poate fi realizat. Dacă nu se poate purta o discuție la 

nivelul grupului, soluția de rezervă poate fi utilizarea alfabetului, a numelui 

orașului/cartierului etc. Folosiți-vă imaginația. Chiar puteți crea o urare foarte 

originală „Fă-te bine!” pentru un participant care este bolnav și se află acasă sau în 

spital.  

Împărțiți grupul în subgrupuri de 5-6 participanți și dați-i fiecăruia câteva 

litere de reprezentat. Dacă vreți ca sarcina să fie mai interesantă, puteți distribui 

literele aleatoriu între grupuri; rezultatul va arăta mai bine, căci literele vor fi mai 

diversificate din punctul de vedere al stilului și al culorilor.  

Crearea literelor: Așezați prima literă: rugați primul participant/primii 

participanți să se așeze pe podea. Dacă monitorul este fotograful, acesta va sta pe 

scară, pentru a avea o imagine de ansamblu. Oricum, puteți delega această sarcină 

unui participant. Doi participanți sunt „regizori” și urmează instrucțiunile 

fotografului ajutându-i pe ceilalți să se așeze corect. Folosiți exemplul ABC pentru a 

vă orienta. De îndată ce participanții sunt așezați corect, fotograful face fotografiile de 

pe scară, de pe o masă sau de la un etaj superior (a se vedea și capitolul privind 

tehnica). Cu ajutorul acestor litere, participanții pot forma cuvinte și propoziții: 

numele lor, o carte care le place, un titlu de ziar cu o fotografie făcută de ei. 

Crearea cuvintelor: Strângeți toate fotografiile pe calculator după sesiunea 

foto și dați fiecărei fotografii numele literei reprezentate. Pentru a implica toți 

participanții în activitatea de învățare, se recomandă să asigurați 1 PC la doi 

participanți. Editarea foto se va realiza cu ajutorul programului online Pix1R Express. 

(Pentru această aplicație web trebuie să instalați Flash). PixlR este foarte simplu de 

utilizat și are o interfață intuitivă. Monitorul poate arăta acțiunile pe care le pot 

desfășura participanții.  

Dacă este necesar, retușați fotografiile și eliminați fundalul în exces, astfel încât 

toate literele să aibă aproximativ aceeași dimensiune. Toate aceste acțiuni se pot 

realiza cu aplicația Pix1R. De asemenea, aceasta vă permite să faceți colaje în diferite 

configurații, să adăugați efecte, să introduceți text etc. La final, rezultatul se poate 

salva cu ușurință pe PC.  

Alternative: Această activitate se poate face și cu alte fotografii. De exemplu, 

în loc să conturați literele cu ajutorul corpului (ceea ce este greu pentru o persoană cu 

mobilitate redusă), puteți face acest lucru doar folosindu-vă mâinile. Rugați toți 

participanții să poarte pulovere negre și fotografiați-le mâinile în forma potrivită, în 
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fața unui perete sau a unei perdele negre. Puteți părăsi sala și puteți căuta, în natură 

sau altundeva, forme care să reprezinte litere. Pentru aceasta puteți avea nevoie de 

competențe suplimentare de editare fotografică, întrucât este posibil să trebuiască 

îndepărtate imaginile și fundalurile inutile.  

Animaţie: 

Prezentare: Participanții își modelează propriile personaje din plastilină și 

creează propriile animații. 

Obiective: Participanții înțeleg importanța posturii corpului, a poziției ochilor 

și a mișcărilor personajelor din plastilină. Participanții află mai multe despre 

conceptele de spațiu (3 dimensiuni) și timp (a patra dimensiune). Află despre 

proiecție, reflecție, simetrie, analiza distanței în raport cu timpul și, astfel, pot aplica 

principii matematice și principii fizice de bază.  

Activitatea: Urmăriți un film cu animații pe bază de plastilină. Începeți cu o 

parte dintr-un clip video cu Wallace și Gromit pentru a vă prezenta propria animație 

cu personaje din plastilină. Apoi urmăriți Tempera (pe YouTube).  

Adresați-le participanților următoarele întrebări despre videoclipul Tempera: 

• Despre ce a fost povestea? 

• Ce păpuși ați văzut în poveste? 

• Prin ce difereau păpușile una față de cealaltă? (culoare, formă, față) 

• Ne puteți spune ceva despre personalitatea păpușilor? (autoritară, 

toantă/naivă, amuzantă etc.) 

Actorii au personaje: Urmăriți diferitele personaje ale acestui film împreună cu 

participanții. Explorați modul în care fiecare actor, fiecare păpușă din plastilină pare 

să aibă un alt personaj. Urmăriți:  

• forma corpului 

• postura corpului 

• poziția ochilor 

• tipul gurii 

• culoarea corpului 

• mișcările 
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Sursa: https://www.awn.com/animationworld/advanced-art-stop-motion-animation-building-

puppets-part-4 

E timpul să ne jucăm: Toți participanții vor primi câte o bucată mare de 

plastilină colorată. Fiecare participant își va modela personajul. Participanții pot 

„exagera”. 

De exemplu: dur = piept mare, speriat = corp slab și ochii mari, drăguț = ochi 

zâmbitori și obraji îmbujorați etc. Când lucrați cu anumite tipuri de plastilină precum 

Play-Doh, vă recomandăm să vă înveliți păpușa în folie. 

Formați grupuri de 3 participanți și lăsați-i să creeze o poveste simplă pentru 

animație, folosind structura descrisă în fișa de lucru Animații cu plastilină din Anexă. 

Această animație se referă la două personaje care se întâlnesc, dar nu e totul floare la 

ureche. Toți pașii sunt explicați în fișa de lucru Animații cu plastilină (pdf) de pe 

pagina următoare, pe care o puteți distribui tuturor participanților. 

Atenție la următoarele aspecte în timpul sesiunii foto: 

• Asigurați-vă că participanții au o structură clară a poveștii, cu început, cuprins 

și sfârșit. Dacă vi se pare că e nevoie, cereți-le participanților scenariul.  

• Camera rămâne în același loc și nu se mișcă. 

• Păpușile trebuie deplasate cu pași mici în timpul filmării. Din nou, poate fi util 

să le cereți participanților să se pregătească cu schițe sau cu desene pe o planșă, 

ca să poată estima bine mișcările și timpul necesar.  

• Asigurați-vă că lumina ambientală nu se modifică pe parcursul filmării și că 

păpușile nu sunt umbrite. 

 

Asamblare și animare: Pentru a crea o animație cu colecția de fotografii puteți 

folosi un program de editare video. Arătați pașii grupului pe un ecran mare și rugați 

participanții să urmeze aceiași pași: 

• Puneți toate fotografiile într-un director de pe calculator și denumiți directorul. 

• Deschideți programul de editare video și setați timpul pentru o imagine fixă la 

1/8 secunde sau un timp apropiat. Dacă programul funcționează cu cadre, 

puteți seta 3 sau 4 cadre. Puteți face acest lucru manual, separat pentru fiecare 

fotografie sau puteți face setarea pentru toate fotografiile deodată, din meniul 

„Setări” sau „Preferințe” al programului de editare.  

• Importați fotografiile și așezați-le în ordinea corectă. 

• Salvați proiectul și dați-i un nume. 

• Adăugați un titlu și text informativ. 

 

Dacă sunteți mulțumit(ă), apăsați „Export” sau „Producție”. Atenție! Această 

acțiune nu este sinonimă cu cea de salvare: butonul de salvare vă salvează proiectul, 

dar nu și clipul video obținut. Puteți crea un film independent, care poate fi redat și 

pe alte calculatoare, poate fi distribuit pe YouTube etc., doar exportând clipul video. 

Dacă trebuie să întrerupeți editarea înainte de a termina munca, rețineți pe ce 

calculator ați lucrat ca să puteți găsi fișierele dorite. Altfel, fotografiile trebuie 

importate din nou. 
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Anexa: Fișa de lucru Animații cu plastilină  

1. Începerea activității: Unde se desfășoară povestea dvs.? Alegeți hârtia colorată cea mai 

potrivită pentru ideea dvs.  Lipiți-o pe interiorul cutiei pentru a crea decorul. Înfrumusețați 

decorul adăugând jucării mici. 

Faceți 10 fotografii cu decorul cât este încă gol. 

Alegeți o păpușă din plastilină. Aduceți păpușa în decor, în 12 pași, din stânga spre centru. 

Faceți o poză a fiecărui pas. Gândiți-vă dinainte cum ar trebui să se miște păpușa. 

Puneți păpușa să facă ceva în 20 de pași: de exemplu, să sară pe ceva, să se învârtă, să se 

îngroașe sau să se subțieze foarte mult, să își schimbe culoarea etc.  

Faceți o poză a fiecărui pas. 

Alegeți altă păpușă. Aduceți a doua păpușă în decor, în 12 pași, din dreapta spre centru. 

Faceți o poză a fiecărui pas. Din nou, gândiți-vă dinainte cum ar trebui să se miște păpușa. 

2. Cuprins: Puneți păpușile să se întâlnească în centru. Dar a apărut o problemă/un conflict! 

Discutați în grup care ar putea fi problema și cum s-ar putea mișca păpușile în consecință. 

Probleme posibile: se consideră toante/ostile una pe cealaltă; una este invidioasă pe cealaltă; 

una are ceva ce își dorește cealaltă; se împrietenesc; s-au rătăcit etc.  

Faceți 30 de fotografii cu mișcarea aleasă (ca o prezentare de diapozitive), tot pas cu pas. 

3. Finalul: Gândiți-vă, în grup, cum ar trebui să se încheie animația. Cum vor rezolva păpușile 

problema? De exemplu, devin din nou prietene, se despart furioase, se ceartă și se sparg în 

bucăți, se topesc, se unesc una cu cealaltă etc. 

Faceți 20 de fotografii cu această întâmplare.  

Când s-a încheiat povestea, mai faceți încă 10 fotografii cu decorul fără a mișca nimic, chiar 

dacă decorul este gol. 

 

 

Întrebări de autoevaluare: 

1. Care poate fi utilitatea activităților de exprimare? 

2. Ce activități propuse în modul pot fi realizate la nivel intergenerațional? 

3. De ce ascultarea este importantă pentru persoanele în vârstă? 

4. Credeți că nivelul de creativitate al activităților media este adecvat?  

5. Credeți că activitățile inovatoare stimulează încrederea în sine? 
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