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INTRODUCERE 

Schimbările tehnologice și îmbătrânirea populației afectează modul în care lucrăm, iar 

multe sisteme de învățare pentru adulți sunt slab pregătite pentru provocările viitoare, 

astfel încât sistemele de învățare pentru adulți trebuie să facă față nevoilor în schimbare 

ale pieței muncii și ale societății. Ponderea persoanelor în vârstă în UE continuă să 

crească. Se știe că populația în vârstă joacă un rol esențial în economia și societatea 

mondială la scară globală, dar tind să fie „exclusă” din mai multe oportunități. Prin 

urmare, Comisia Europeană a definit ca parte a politicii sale de incluziune, scopul de a 

promova “îmbătrânirea activă” pentru a contribui la economie și societate. 

Tehnologiile de realitate virtuală (VR) și realitate augmentată (AR) găsesc aplicații pentru 

a ajuta persoanele în vârstă să-și îmbunătățească viața. Prin urmare, este nevoie ca atât 

VR, cât și AR să fie exploatate în UE pentru a ajuta cetățenii în vârstă să trăiască mai 

mult, mai sănătos și independent. Această combinație de instrumente de sănătate și TIC 

nu este în prezent acoperită de competențele cheie ale educației adulților și pentru a ne 

pregăti pentru viitor, trebuie să anticipăm aceste abilități pentru a concepe o politică mai 

bună de învățare a adulților. 

Proiectul „Virtual & Augmented Reality Toolkit to Engage Elderly Brain with Inter- 

Generational Understanding-VARTES”, finanțat de Agenția Națională Spaniolă în cadrul 

Programului Erasmus+ Acțiunea cheie 2 Parteneriate strategice, își propune să 

împuternicească formatorii și cursanții adulți în asistența medicală și IT cu competențe 

care vor ajuta la îmbunătățirea vieții persoanelor în vârstă, folosind o abordare 

cooperativă. Se vor ajuta reciproc să creeze împreună soluții comune care implică VAR 

(Realitate Virtuală și Augmentată) care vor îmbunătăți viața și memoria vârstnicilor prin 

utilizarea unei abordări intergeneraționale. De asemenea, dorește să stimuleze un spirit 

antreprenorial la cursanții adulți și să-i motiveze să exploateze conținut suplimentar 

adresat nevoilor mai multor vârstnici care folosesc VAR. Participanții vor implementa 

conținutul VAR pe mai mulți vârstnici și vor obține instrumentele pentru dobândirea 

abilităților antreprenoriale legate de subiect. Pentru mai multe informații despre proiectul 

VARTES, partenerii, rezultatele sale și alte activități, puteți vizita site-ul web al 

proiectului VARTES. 

 

http://vartes.eu/
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GHID DE CONȘTIENTIZARE A ÎNGRIJIRII 

Potențiala co-prezență declanșată de VR și AR joacă un rol din ce în ce mai important și 

mai ales în lumea vârstnicilor. Din acest motiv, proiectul VARTES a pregătit Rezultatul 

intelectual 1 (IO1) numit „Ghid digital pentru formarea adulților în înțelegerea 

intergenerațională folosind VAR”. Aceste instrucțiuni digitale au scopul de a ajuta 

studenții și formatorii adulți să învețe despre cum să realizeze antrenamentul de reabilitare 

cognitivă și stimularea cunoștințelor populației în vârstă prin utilizarea instrumentelor de 

realitate virtuală și augmentată. Ghidul Digital al proiectului VARTES va contribui, de 

asemenea, la îmbunătățirea curriculei participanților pe domenii care nu erau concepute 

anterior pentru ei. În același timp, el va contribui la sprijinirea și înțelegerea unui sector 

social care trebuie să fie mai mult inclus în societate. 

Ghidurile digitale au trei părți:  

• Ghid de împuternicire VR și AR 

• Ghid de conștientizare a îngrijirii 

• Videoclipuri de instruire 

Ghidul de conștientizare a îngrijirii oferă informații și îndrumări complete legate de 

îngrijirea persoanelor vârstnice în opt secțiuni:  

1. Fapte obișnuite despre sănătatea la vârstnici 

2. Schimbări care apar în corpul și mintea vârstnicilor 

3. Cum să împuterniciți persoanele în vârstă cu abilități cognitive 

4. Cât de importante sunt măsurile de siguranță pentru persoanele în vârstă 

5. Cum problemele culturale/de învățare pot îmbunătăți viața și sănătatea 

persoanelor în vârstă 

6. Strategii intergeneraționale de interacțiune cu persoanele în vârstă 

7. Puncte importante în îngrijirea vârstnicilor 

8. Cum condițiile cu care se confruntă persoanele în vârstă pe măsură ce îmbătrânesc 

ar trebui luate în considerare atunci când se creează conținut VAR pentru ei 
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Acest ghid va fi esențial pentru a afla dificultățile cu care se confruntă persoanele în vârstă 

atunci când se creează instrumente VAR personalizate pentru ei și pentru a afla despre 

metodologia necesară pentru a le împuternici să-și împărtășească cunoștințele și să 

dobândească una nouă.  

 
1. Fapte obișnuite despre sănătatea la vârstnici 

Oamenii din întreaga lume trăiesc mai mult și îmbătrânesc (Buskens et al., 2019). 

Îmbătrânirea este un proces pe tot parcursul vieții și este un fenomen natural, continuu, 

universal și eterogen (Buskens et al., 2019; del Pilar Díaz-López, López-Liria, Aguilar-

Parra și Padilla-Góngora, 2016). Este clasificată ca îmbătrânire biologică, îmbătrânire 

psihologică, îmbătrânire socială, îmbătrânire cronologică și îmbătrânire funcțională 

(Chalise, 2019). Calitatea îngrijirii afectează pozitiv procesul de îmbătrânire. 

Asistența medicală îmbunătățită, igiena, îngrijirea medicală adecvată și stilul de viață mai 

sănătos au contribuit la o îmbătrânire mai bună (Borras et al., 2020). Speranța de viață 

crescută aduce, de asemenea, unele provocări legate de schimbările fizice, sociale și 

cognitive cauzate de îmbătrânire (Rodrigues, Herdeiro, Figueiras, Coutinho și Roque, 

2020). Schimbările legate de vârstă sunt puternic influențate de genetică, precum și de 

factorii stilului de viață pe termen lung (Boltz, 2016). 

Schimbările legate de vârstă îi predispun pe vârstnici la anumite boli (Boltz, 2016). 

Modificările care apar odată cu vârsta afectează puternic sănătatea și starea funcțională a 

persoanelor în vârstă (Boltz, 2016). Povara majoră a dizabilității și decesului la persoanele 

de peste 60 de ani apare din pierderile legate de vârstă ale auzului, văzului și mișcării, 

precum și din afecțiuni precum demența, bolile de inimă, accidentul vascular cerebral, 

tulburările respiratorii cronice, diabetul și osteoartrita (Organizația Mondială a Sănătății, 

2017). Unele dintre acestea vor fi cronice, cum ar fi osteoporoza, artrita și diabetul, 

suprapuse pot fi boli acute, cum ar fi infecțiile tractului urinar sau gripa (Bonder & Dal 

Bello-Haas, 2017). Modificările fizice datorate îmbătrânirii pot apărea în aproape fiecare 

organ și pot afecta sănătatea și stilul de viață al persoanelor în vârstă. Dincolo de 

schimbările biologice, îmbătrânirea este asociată și cu alte tranziții ale vieții, cum ar fi 

pensionarea și moartea rudelor. Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, în corpul lor apar 

modificări fiziologice ca parte naturală a îmbătrânirii (Gemma, 2020). 
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Scăderea sănătății și a funcționării cognitive sau fizice poate necesita sprijinirea mediilor 

de îngrijire pentru persoanele în vârstă (Mauk, 2018). În acest scop, țările ar trebui să 

planifice îmbătrânirea populației și să asigure bunăstarea persoanelor în vârstă prin 

asigurarea accesului la servicii medicale adecvate vârstei, oportunități de învățare pe tot 

parcursul vieții și rețele de sprijin formale și informale (World Population Prospects 

2019). În concluzie, proiectarea intervențiilor, educarea pacienților și îngrijitorilor cu 

privire la modificările legate de vârstă și schimbul de informații cu echipa de asistență 

medicală vor servi toate pentru a asigura o îngrijire optimă pentru persoanele în vârstă 

(Boltz, 2016). 

2. Schimbări care apar în corpul și mintea vârstnicilor 

Îmbătrânirea este un proces inevitabil și ireversibil la ființe umane (Jaul & Barron, 2017). 

Corpul îmbătrânit experimentează mai multe schimbări care pot crește vulnerabilitatea la 

boli (Chun, 2020). 

2.1.Sistemul cardiovascular 

Boala cardiovasculară rămâne cea mai frecventă cauză de deces la 

adulții în vârstă (Jaul & Barron, 2017). Rezerva cardiacă scade la 

îmbătrânirea normală (Boltz, 2016). Îmbătrânirea scade ritmul cardiac, 

debitul cardiac, nivelul maxim de efort și crește tensiunea arterială 

sistolică (Nagaratnam, Nagaratnam și Cheuk, 2016). Celulele cardiace 

îmbătrânite determină scăderea capacității de a utiliza oxigen, ceea ce 

poate determina scăderea toleranței la munca fizică (Linton, 2015). Scăderea rezervelor 

funcționale duce la o toleranță redusă la efort, oboseală, dificultăți de respirație și 

tahicardie (Boltz, 2016). La vârstnici, pot exista unele modificări în cavitatea cardiacă, 

răspunsul receptorilor, supapele inimii și arterelor coronare.  
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2.2. Sistemul respirator 

 Procesul normal de îmbătrânire modifică sistemul pulmonar și îi 

scade rezerva structurală, fiziologică și imunologică (Tran, Rajwani 

și Berlin, 2018). Funcția respiratorie se deteriorează lent și progresiv 

odată cu vârsta. Funcția pulmonară normală începe să scadă după a 

treia decadă de viață (Tran et al., 2018). Mai multe modificări legate 

de vârstă se combină pentru a afecta rezerva funcțională a sistemului 

pulmonar (Boltz, 2016). Odată cu înaintarea în vârstă, mușchii respiratori își pierd forța, 

țesuturile pulmonare își pierd elasticitatea, suprafața alveolară se diminuează, iar 

capacitatea pulmonară este redusă. Din cauza acestor modificări ale sistemului respirator 

legate de vârstă, atât infecțiile tractului respirator din comunitate, cât și cele dobândite în 

spital sunt factori de risc majori pentru ele (Knight & Nigam, 2017). 

2.3. Sistemul gastrointestinal 

Modificările legate de vârstă în cavitatea bucală pot afecta starea nutrițională a 

persoanelor în vârstă (Boltz, 2016). Vârstnicii se plâng de gură uscată din cauza scăderii 

secreției de salivă (Akdeniz, Kavukcu și Teksan, 2019). Scăderea secreției de salivă, 

scăderea forței musculare în mușchii maxilarului și a limbii, pierderea dinților, scăderea 

simțului mirosului și a gustului fac dificilă hrănirea persoanelor în vârstă (Akdeniz et al., 

2019). Deteriorarea forței mușchilor de masticație, pierderea dinților, medicamentele și 

xerostomia din cauza deshidratării poate reduce aportul de alimente (Boltz, 2016). 

Îmbătrânirea este asociată cu mai multe modificări ale fiziologiei și funcției 

gastrointestinale, care pot afecta cantitatea și tipurile de nutrienți livrați către intestinul 

subțire și colon (An et al., 2018). Asociat cu modificări ale sistemului hepatic, clearance-

ul unei game de medicamente, cum ar fi benzodiazepinele, scade și duce la creșterea 

reacțiilor adverse dependente de doză (Boltz, 2016). 
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2.4. Sistemul urinar 

Modificările rinichilor legate de vârstă scad capacitatea de adaptare la ischemia acută și 

cresc susceptibilitatea la boli renale acute și cronice (Akdeniz et al., 2019; Navaratnarajah 

& Jackson, 2017; Preston & Biddell, 2020). Modificările legate de 

vârstă în tractul inferior includ elasticitatea și inervația vezicii urinare 

reduse care provoacă scăderi ale debitului de urină, volumul golit și 

capacitatea vezicii urinare (Boltz, 2016). La bărbații în vârstă, 

hiperplazia benignă de prostată poate duce la urgență urinară, ezitare și 

frecvență (Boltz, 2016). Pe lângă modificările tractului urinar, cum ar fi 

creșterea pH-ului vaginal și scăderea activității antibacteriene a urinei contribuie la 

dezvoltarea bacteriuriei (Boltz, 2016). 

2.5. Sistemul endocrin 

Anumite efecte ale îmbătrânirii asupra sistemului endocrin nu sunt clare. În timp ce 

glandele endocrine se atrofiază în grade diferite, ele pot menține în continuare funcția 

normală în absența factorilor de stres (Hechtman, 2020). Glanda tiroidă devine mai mică 

și fibrotică. Atât hipotiroidismul, cât și hipertiroidismul sunt mai frecvente la vârstnici 

(Preston & Biddell, 2020). Nivelurile hormonului paratiroidian sunt crescute odată cu 

îmbătrânirea și acest lucru este implicat în dezvoltarea osteopeniei și osteoporozei 

(Hechtman, 2020). 

2.6. Sistemul nervos 

Unele dintre modificările creierului legate de vârstă sunt scăderea fluxului sanguin 

intracerebral, modificări ale nivelurilor de neurotransmițători, tulburări cognitive și 

reduceri ale numărului de neuroni (Duque, 2016). Deși declinul cognitiv este inevitabil, 

măsura în care apare și rapiditatea debutului variază în funcție de indivizi. Simptomele 

declinului cognitiv asociat cu îmbătrânirea includ: raționament inductiv mai lent / 

rezolvare mai lentă a problemelor, orientare spațială diminuată, scăderi ale vitezei de 

percepție, scăderea capacității numerice, pierderi ale memoriei verbale și puține 

modificări ale capacității verbale. Pe de altă parte, aproape că nu există modificări ale 

capacității verbale odată cu vârsta. În cele din urmă, modificările funcției cognitive au ca 
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rezultat o reducere asociată cu vârsta a vitezei de procesare și a memoriei (Navaratnarajah 

& Jackson, 2017). 

2.7. Sistemul imunitar 

Există o mare varietate de modificări legate de vârstă în sistemul imunitar, unele mediate 

de inflamația cronică și o stare cronică proinflamatoare (Jaul & Barron, 2017). Pierderea 

țesutului limfoid și scăderea asociată a funcțiilor imune în timpul îmbătrânirii se numește 

îmbătrânire imună (Akdeniz et al., 2019). Aceste modificări ale sistemului imunitar legate 

de vârstă pot provoca infecții virale și bacteriene severe, deoarece eficacitatea vaccinării 

scade odată cu vârsta (Boltz, 2016). Din această cauză, eficacitatea vaccinului a scăzut și 

vulnerabilitatea crescută la anumite infecții la vârstnici (Titorenko, 2019). 

2.8. Sistemul musculo-scheletic 

Sistemul musculo-scheletic îndeplinește multe funcții. Oasele scheletice furnizează o 

structură care conferă corpului forma sa. Măduva osoasă produce eritrocite, leucocite și 

trombocite. Mușchii oferă o sursă de energie pentru a mișca oasele (Williams, 2016). 

Deoarece cantitatea de colagen scade odată cu vârsta, flexibilitatea ligamentelor, 

tendoanelor, mușchilor și articulațiilor scade și acest lucru afectează funcția musculară în 

timp (Harris & Korolchuk, 2019). Modificările oaselor, mușchilor și articulațiilor și în 

special degenerarea discurilor intervertebrale cauzează scurtarea gâtului și tulburări de 

postură la vârstnici (Akdeniz et al., 2019) 

Atrofia musculară legată de vârstă este asociată cu afectarea semnificativă a funcționării, 

cum ar fi încetinirea mișcării și slăbiciune musculară, și duce la pierderea independenței 

persoanelor în vârstă (Larsson et al., 2019; McCormick & Vasilaki, 2018). Aportul 

insuficient de calciu și pierderea excesivă de calciu din oase pot duce la osteoporoză. 

Osteoporoza face oasele poroase, casante și fragile (Williams, 2016) 

2.9. Schimbări ale simțurilor  

Creierul poate fi afectat în integrarea semnalelor aferente normale asupra vederii, 

gustului, mirosului și auzului (Duque, 2016). Funcționarea senzorială afectată afectează 

calitatea vieții persoanelor în vârstă. Efectul deficiențelor senzoriale la vârstnici include 
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nu numai funcțiile corporale și capacitatea de acțiune, ci și depresia și izolarea socială 

(Tseng, Liu, Lou și Huang, 2018). 

Deși unele modificări structurale și funcționale care apar în piele odată cu îmbătrânirea 

nu amenință viața, ele pot afecta negativ calitatea vieții (Akdeniz et al., 2019). Pielea 

îmbătrânită prezintă o sensibilitate mai mare la pielea excesiv de uscată (xeroză) și 

dermatita iritantă (Akdeniz et al., 2019). 

Îmbătrânirea este asociată cu o capacitate redusă de a iniția și menține somnul (Mander, 

Winer și Walker, 2017). Bolile cronice, care sunt mai frecvente odată cu vârsta, depresia, 

anxietatea și frica de moarte, durerea, nicturia și unele medicamente pot provoca 

insomnie, iar pacienții vârstnici exprimă adesea că nu pot dormi din cauza scăderii 

calității somnului (Ağar, 2020). 

 

3. Cum să împuterniciți persoanele în vârstă cu abilități cognitive 

Sănătatea cognitivă este capacitatea de a gândi, de a învăța și de a-ți aminti și o 

componentă importantă a desfășurării activităților zilnice (U.S Department of Health and 

Human Service National Institute of Aging, 2020). Cunoașterea este o combinație de 

procese precum atenția, învățarea și reacția la obiectele din jur, folosind limbajul și 

memoria. Dacă cogniția devine slabă, persoana poate avea dificultăți în îndeplinirea 

sarcinilor zilnice. Modificările structurale și funcționale ale creierului sunt legate de 

modificările cognitive legate de vârstă, inclusiv modificări ale structurii neuronale fără 

moarte neuronală, pierderea sinapselor și disfuncția rețelelor neuronale. 

Protejarea sănătății fizice a persoanelor în vârstă poate ajuta la menținerea sănătății 

cognitive. Pe lângă caracteristici precum genetica, personalitatea și starea de spirit, este, 

de asemenea, important să se adopte și să implementeze stiluri de viață sănătoase și să 

desfășoare activități mentale de protecție a funcțiilor cognitive la bătrânețe și prevenirea 

sau amânarea deficiențelor. S-a afirmat că există o legătură între protecția sănătății fizice 

la vârstnici, controlul hipertensiunii arteriale, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, 

menținerea minții active, participarea la activități sociale, gestionarea stresului și 

reducerea riscurilor pentru sănătatea cognitivă (U.S Department of Health and Human 

Service National Institute of Aging, 2020). 
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3.1. Păstrarea și menținerea sănătății fizice 

• Trebuie efectuat controlul medical recomandat. 

• Problemele cronice de sănătate, cum ar fi diabetul, hipertensiunea arterială, 

depresia și colesterolul crescut, trebuie gestionate. 

• Profesioniștii din domeniul sănătății trebuie consultați cu privire la 

medicamentele utilizate și la posibilele efecte secundare ale acestor medicamente 

asupra somnului de memorie și a funcției creierului. 

• Riscul de leziuni cerebrale cauzate de căderi și alte accidente ar trebui redus. 

• Limitarea consumului de alcool (unele medicamente pot fi periculoase atunci când 

sunt amestecate cu alcool). 

• Trebuie renunțat la fumat. 

• Somn adecvat (șapte până la opt ore) (U.S Department of Health and Human 

Service National Institute of Aging, 2020) 

3.2. Managementul hipertensiunii arteriale 

Prevenirea sau controlul hipertensiunii arteriale poate ajuta nu numai inima, ci și creierul 

(U.S Department of Health and Human Service National Institute of Aging, 2020). Luarea 

regulată a unui medicament, gestionarea stresului, o dietă fără sare, o dietă sănătoasă, 

exercițiile fizice regulate și monitorizarea regulată a tensiunii arteriale sunt importante 

pentru un nivel optim al tensiunii arteriale. 

3.3. Alimentație sănătoasă 

Alimentația sănătoasă poate ajuta la reducerea riscului multor boli cronice, cum ar fi 

bolile de inimă și diabetul, și poate menține creierul sănătos. S-a constatat că există unele 

dovezi că persoanele care consumă dieta mediteraneană au un risc mai scăzut de a 

dezvolta demență. Mai mult, cercetătorii au dezvoltat o altă dietă numită Mediterranean-

DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (MIND) (U.S Department of Health 

and Human Service National Institute of Aging, 2020). 
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3.4. A fi activ fizic 

Se afirmă că a fi activ fizic făcând exerciții regulate, treburi casnice și efectuarea altor 

activități are multe beneficii. De asemenea, se afirmă că activitățile fizice păstrează și 

dezvoltă puterea, provoacă mai multă energie, asigură un echilibru sănătos, previn bolile 

de inimă, diabetul și alte preocupări, ajută la menținerea sănătății mintale și la reducerea 

depresiei. (U.S Department of Health and Human Service National Institute of Aging, 

2020). 

3.5. Menținerea minții active 

Persoanele care se angajează în activități benefice personal, cum ar fi voluntariatul sau 

hobby-urile, raportează că se simt mai fericiți și mai sănătoși. Învățarea de noi abilități 

poate îmbunătăți capacitatea de gândire (U.S Department of Health and Human Service 

National Institute of Aging, 2020). 

3.6. Participarea la activități sociale  

Conectarea cu alte persoane prin activități sociale și programe comunitare poate menține 

creierul activ și vă poate ajuta să vă simțiți mai puțin izolat și mai implicat cu lumea din 

jurul nostru. 

3.7. Managementul stresului 

Stresul este o parte naturală a vieții. Stresul pe termen scurt ne poate concentra gândurile 

și ne poate motiva să acționăm. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, stresul cronic poate 

altera creierul, poate afecta memoria și crește riscul de apariție a bolii Alzheimer și a 

demenței asociate. Lucrurile de făcut pentru a reduce stresul sunt ținerea unui jurnal, 

practicarea tehnicilor de relaxare și rămânerea pozitivă (U.S Department of Health and 

Human Service National İnstitute of Aging, 2020). 

3.8. Reducerea riscurilor sănătății cognitive 

Pe măsură ce populația îmbătrânește, riscurile de declin cognitiv amenință independența 

și calitatea vieții adulților în vârstă (Fu et al., 2018). Mulți factori de mediu și stilul de 

viață pot fi modificați sau gestionați. Acești factori sunt unele probleme de sănătate fizică 

și mintală, leziuni cerebrale, unele medicamente sau utilizarea necorespunzătoare a 
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anumitor medicamente, lipsa activității fizice, malnutriția, fumatul, consumul prea mult 

de alcool, problemele de somn și izolarea socială sau singurătatea. (U.S Department of 

Health and Human Service National Institute of Aging, 2020). 

 

4. Cât de importante sunt măsurile de siguranță pentru persoanele în vârstă 

Unul dintre obiectivele importante ale societății este acela de a crea condiții adecvate de 

acasă pentru persoanele în vârstă. Din acest motiv, calitatea vieții vârstnicilor ar trebui 

crescută prin adaptarea la mediul și condițiile de viață ale vârstnicilor (T.R Direcția 

Generală de Sănătate Publică a Ministerului Sănătății, 2017; Grazuleviciute-Vileniske, et 

al., 2020). 

Pericolele la domiciliu la persoanele în vârstă sunt, în general, probleme de sănătate 

nedorite, răni și pierderea independenței (Rowe & Kahn, 2016). Cu toate acestea, s-a 

afirmat că mici amenajări și suporturi în mediul în care viața vârstnicilor pot reduce 

semnificativ accidentele și leziunile aferente (Grazuleviciute-Vileniske, et al., 2020) 

Bătrânii și persoanele cu care locuiesc pot să nu fie conștienți de factorii de risc care 

provoacă o cădere în spațiul locuit. Este important să se întocmească liste de siguranță 

pentru a sensibiliza persoanele în vârstă cu privire la această problemă. Lista de siguranță 

ar trebui să fie afișată într-un colț al casei pentru a crește gradul de conștientizare a 

vârstnicilor și a celor din jur și trebuie să se asigure că lista de securitate este revizuită 

periodic (TR Ministerul Sănătății Direcția Generală Sănătate Publică, 2017; Bilgili & 

Birimoğlu Okuyan, 2017). Un exemplu de listă de siguranță poate fi văzut în Tabelul 1. 

Tabel 1. Exemplu de listă de siguranță 

Nr Măsuri de securitate 
1 Numerele de telefon de urgență (112 sau altele) trebuie să fie aplicate pe fiecare telefon. 
2 Ar trebui să fie preferate telefoanele cu numere ușor de selectat. 
3 Dacă este posibil, telefoanele ar trebui să fie amplasate în fiecare cameră. Ar trebui să fie 

la distanță de sol în caz de cădere. 
4 Mânerele ușilor trebuie deschise ușor din interior și nu trebuie să permită deschiderea 

ușoară din exterior din motive de securitate. 
5 Medicamentele trebuie păstrate în locuri sigure, răcoroase, fără lumină directă și în cutiile 

lor. 
6 Pe cutiile de medicamente trebuie scrise diverse avertismente pentru a preveni consumul 

greșit. 
7 Covorul, covorul etc. care pot aluneca nu trebuie așezate pe podea. 
8 Marginile covorului, covorului etc. nu trebuie răsucite. 
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9 Uneltele folosite pentru iluminat trebuie să fie curate și în stare bună. 
10 Cablurile de electricitate, telefon etc. nu trebuie expuse. 
11 Pe cablurile electrice nu trebuie plasate obiecte care pot cauza abraziune și deteriorare. 
12 Ștecherele și prizele electrice ar trebui să fie ușor vizibile noaptea. 
13 Cablurile de electricitate ar trebui să aibă o caracteristică pentru a preveni șocurile 

electrice în zonele în care este folosită apă. 
14 Dacă este posibil, alarmele de incendiu trebuie utilizate în zonele de acasă sau de lucru. 
15 O dată pe an bateriile detectorului de fum trebuie înlocuite. 
16 Pardoselile casei, în special zonele umede, nu trebuie să fie din material care poate aluneca 

cu ușurință. 
17 Materialele care pot provoca rularea cu ușurință și alunecarea nu trebuie lăsate în jur. 
18 Articolele nefolosite, excesive sau dezordonate ar trebui reduse cât mai mult posibil. 
19 Ar trebui prevenit fumatul persoanelor în vârstă în pat. 
20 Scrumierele trebuie să fie adânci și trebuie pusă foarte puțină apă înăuntru. 
21 Trebuie purtați papuci sau pantofi care nu alunecă pe talpa picioarelor. 
22 Ar trebui să existe uși de evacuare de incendiu sau ieșire de urgență. 

De asemenea, este important să aranjați interiorul caselor. Exemple de aranjamente 

interne pot fi văzute în Tabelul 2. 

Tabel 2. Exemple de aranjamente în interiorul casei 
Loc Aranjamente 

General • Lățimea ușii trebuie să fie de cel mult 100 cm și de cel puțin 80 cm. Toate ușile 
trebuie să fie fără praguri. Pe ușă ar trebui să existe mânere ușor de prins. Intrarea 
în apartament trebuie să fie suficient de iluminată. 

• Toate tipurile de butoane și prize pentru cutia poștală, soneria și echipamentele 
electrice trebuie să fie la cel mult 90-100 cm deasupra solului. 

• Ar trebui preferate butoanele fosforescente, care pot fi văzute pe întuneric. 
• Cabina liftului trebuie să aibă o dimensiune de cel puțin 110 x 140 cm și să fie 

în locuri ușor accesibile. 
Iluminat • Becurile arse trebuie înlocuite. 

• Ar trebui instalate corpuri de iluminat noi. 
• Senzorii de detectare a mișcării pentru iluminat trebuie amplasat în interiorul și 

în afara casei. 
• Întreaga iluminare trebuie testată stând într-un colț al unei încăperi și privind prin 

cameră. – „Se poate vedea totul clar?” 
Intrare • Mobilierul trebuie amplasat de-a lungul pereților și în colțul zonei. 

• Trebuie să existe un scaun plasat aproape de ușă pentru a permite persoanei în 
vârstă să se odihnească. 

• Ar trebui să existe umerașe ușor accesibile de diferite înălțimi pentru a atârna 
hainele și bastoanele. 

• Trebuie folosită lumină de noapte sau iluminare cu frânghie.  
Scări • Ar trebui să existe întrerupătoare la începutul și la sfârșitul scărilor. 

• Treptele trebuie să fie la distanță și înălțime egale și să nu existe proeminențe. 
• Ar trebui să existe un palier pentru odihnă pe mânere și scări lungi. 
• Înălțimea treptelor nu trebuie să depășească 14 cm, iar lungimea treptelor să nu 

depășească 28-30 cm. 
• Pe trepte trebuie folosite materiale antiderapante. 
• Pardoselile, covoarele și covoarele cu model, care pot provoca tulburări vizuale 

în profunzimea vederii, nu trebuie folosite. 
• Treptele pot fi vopsite în diferite culori pentru a fi vizibile. 
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Trebuie amenajate și bucătăriile. Exemple pot fi văzute în tabelul 3.. 

Tabel 3. Exemple de aranjamente în bucătărie 
Nr Aranjamente 
1 Trebuie să fie disponibile un iluminat bun și instalații de ventilație/coș de fum. 
2 Blatul de lucru trebuie să aibă o înălțime și o lungime suficientă. 
3 Înălțimea raftului dulapului de bucătărie ar trebui să fie de maximum 150 cm, ideal 140 

cm pentru a ajunge fără a pune nimic dedesubt. Înălțimea minimă a raftului a dulapurilor 
inferioare trebuie să fie de 40 cm. Pentru persoanele în vârstă care folosesc scaune cu 
rotile, locul de sub tejghea trebuie să fie gol pentru ca scaunul să intre. 

4 Lucrurile trebuie așezate pe cele mai apropiate rafturi sau tejghea. 
5 Cârligele trebuie atașate pe pereți pentru oale și tigăi. 
6 Ar trebui să existe un stingător de incendiu în bucătărie. 
7 Este important să purtați pantofi confortabili sau șosete cu tălpi antiderapante. 
8 Picioarele mesei nu trebuie să iasă în afară, iar mesele să nu aibă margini ascuțite. 
9 Pozițiile de pornire și oprire ale butoanelor instrumentelor ar trebui să fie distincte și ușor 

vizibile. 
10 Cablurile echipamentelor electrice nu trebuie să fie aproape de chiuvetă sau aragaz. 
11 Trebuie să existe un sistem automat de tăiere a gazului în caz de flacără sau defecțiune. 

O altă cameră care trebuie amenajată este dormitorul. Exemple pot fi văzute în tabelul 4. 

Tabel 4. Exemple de aranjamente in dormitor 
Nr Aranjamente 
1 Trebuie să existe o bună iluminare și ventilație. 
2 Dormitorul, baia și toaleta ar trebui să fie poziționate aproape una de alta. 
3 Hainele și articolele utilizate frecvent trebuie amplasate în locuri accesibile. 
4 Un scaun robust cu cotiere ar trebui să fie disponibil pentru a sta în timp ce vă îmbrăcați. 
5 Pe ușile dulapurilor, ar trebui să fie preferate lămpile cu iluminare automată și mânerele 

care sunt ușor de apucat. 
6 Mobilierul de dormitor trebuie aranjat astfel încât persoanele în vârstă să se poată plimba 

cu ușurință cu un scaun cu rotile, cârje sau bastoane. 
 

Exemple de amenajări pentru sufragerie pot fi văzute în tabelul 5. 

Tabel 5. Exemple de aranjamente în sufragerie 
Nr Aranjamente 
1 Mobilierul trebuie amplasat astfel încât camera să poată fi largă și spațioasă. 
2 Tapițeria mobilierului ar trebui să fie realizată din țesături incombustibile, nealunecoase 

și trebuie folosite culori vibrante. 
3 Scaunele și canapelele ar trebui să fie puternice și sigure, nu prea înalte sau prea adânci 

și potrivite pentru o ședere ușoară. 
4 Cablurile electrice nu trebuie să fie în zonele de plimbare, trebuie fixate la margini. 
5 Măsuțele de cafea nu trebuie să fie în zona din mijloc, ci trebuie să fie plasate între scaune. 
6 Covoarele nu trebuie să fie alunecoase, marginile nu trebuie să fie răsturnate și curbate, 

iar covoarele nu trebuie să aibă modele amestecate care să inducă în eroare profunzimea 
vederii. 

Baia și toaletele pot fi, de asemenea, periculoase. Recomandări pot fi văzute în tabelul 6. 
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Tabel 6. Exemple de aranjamente în băi și toalete 
Nr Aranjamente 
1 Ar trebui să existe ghidon lângă toaletă, duș și cadă. 
2 Un sistem de duș cu scaune ar trebui să fie de preferat. 
3 Armăturile ar trebui să aibă o funcție de deschidere și închidere ușoară. 
4 Gadgeturile electrice trebuie deconectate atunci când nu sunt utilizate. 
5 Sistemul de ventilație si sursa de apa calda (cazan/soba) trebuie sa fie sigure in baie. 
6 Dulapurile de baie și sistemele de ventilație trebuie să fie la o înălțime accesibilă. 
7 Ușa băii trebuie să fie deschisă spre exterior pentru a nu îngusta spațiul. 
8 Podeaua băii trebuie să fie din material antiderapant, iar podelele nu trebuie lăsate umede. 
9 O lampă de noapte trebuie plasată în baie. 

10 Plăcile de gresie trebuie să fie antiderapante și rezistente la rugină. 
11 Podeaua și peretele trebuie vopsite în culori diferite. 
12 Se vor folosi papuci antiderapanți. 

Este important să amenajați spălătoria, subsolul și garajul. Exemple de aranjamente pot 

fi văzute în Tabelul 7. 

Tabel 7. Exemple de aranjamente în spălătorie/subsol și garaj  
Loc Aranjamente 

Spălătorie/ 
Subsol 

• Ar trebui să existe iluminare adecvată. 
• În mod ideal, cel puțin o balustradă ar trebui adăugată de-a lungul peretelui. 
• Este important să vopsiți ultima treaptă a subsolului într-o culoare diferită. 
• Detergenții de rufe ar trebui să fie introduși în recipiente mai mici. 
• Persoanele în vârstă trebuie să curețe imediat scurgerile în spălătorie și să 

poarte pantofi sau șosete cu talpă anti-alunecare. 
Garaj  • Treptele care duc din garaj (cum ar fi subsolurile și intrările) ar trebui să aibă 

cel puțin una sau, în mod ideal, două balustrade solide. 
• Asigurați-vă că există suficiente cutii de gunoi. Gunoiul trebuie păstrat chiar 

în afara garajului. 
• Dispozitivele electrice și substanțele chimice toxice pentru gazon ar trebui 

eliminate din garaj. 

Surse pentru tabelele 1 la 7: Bilgili & Birimoğlu Okuyan (2017), Eriksen et al., (2015), 
Home Instead Senior Care (2020), T.R. The Ministry of Health Public Health General 
Directorate (2017). 

Asigurarea securității la domiciliu este, de asemenea, foarte importantă pentru persoanele 

în vârstă. Exemple de aranjamente pot fi văzute în Tabelul 8. 

Tabel 8. Exemple de aranjamente pentru asigurarea securității la domiciliu  
Nr Aranjamente 
1 În ușa din față a caselor în care locuiesc bătrânii ar trebui să existe un vizor. 
2 Pe peretele de lângă ușa din față, ar trebui să fie plasate mementouri, cum ar fi 

„Cunoști această persoană? Dacă nu, nu deschide ușa”. 
3 Ferestrele și ușile trebuie păstrate încuiate în permanență. 
4 Ei nu ar trebui să-și împărtășească informațiile financiare sau numerele de 

securitate socială la telefon. Ar trebui avertizați de escrocii care vizează persoanele 
în vârstă și pe cei dragi. 

Surse: Home Care Assistance (2020) și Home Instead Senior Care (2020). 
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5. Cum problemele culturale/de învățare pot îmbunătăți viața și sănătatea persoanelor 
în vârstă 

5.1. Probleme culturale 

Când oamenii se pensionează și își încetează activitatea profesională, înseamnă că au mai 

mult timp liber. Activitatea culturală a persoanelor de vârsta a treia, a vârstnicilor și a 

pensionarilor îmbracă forme foarte diferite și vizează diverse domenii. Există mai multe 

tipuri de comportament uman după pensionare, cum ar fi, reorganizarea propriei vieți 

pentru a menține o activitate înaltă și diversificată, activitate dedicată unui singur 

domeniu de interes, activități culturale sau concentrarea pe activități sociale și de 

autoajutorare și voluntariat (Neugarten, 1976). 

Activitatea socială și culturală poate juca un rol terapeutic (Fabiś, 2008). Pe baza 

cercetărilor (Zelazny, 2001) s-a observat că cântatul la instrumente ajută în tratamentul 

artrozei la vârstnici. (s-a raportat că muzica instrumentală terapeutică a ajutat la 

reabilitarea mâinilor la adulții în vârstă cu osteoartrită). 

Potrivit lui Leon (2021), beneficiile pentru programele centrelor de sănătate de a se angaja 

în servicii de competență culturală și lingvistică pot fi enumerate ca: extinderea calității 

și eficacității îngrijirii, îmbunătățirea rezultatelor sănătății și a bunăstării, creșterea 

eficienței comunicării pacient-furnizor mai vechi și extinderea cunoștințelor și abilităților 

furnizorului. 

Merită încurajate și dezvoltate hobby-uri precum gătitul. Gătitul și mâncatul împreună 

întăresc legăturile, pot fi oportunități de a întâlni prieteni sau de a-ți face alții noi. 

Învățarea unei noi abilități este o modalitate excelentă de a-ți menține memoria activă (6 

Modalități Ușoare de Îmbunătățire a Memoriei pentru Seniori). Învățarea pe tot parcursul 

vieții este importantă pentru a menține mintea și memoria funcționale pe măsură ce 

îmbătrânim. Pacienții în vârstă cu îngrijire primară au subliniat că acei vârstnici cu o 

pisică sau un câine au fost mai puțin probabil să raporteze disconfort și un sentiment de 

izolare (Branson, et al. 2017). Prin urmare, a avea animale de companie, schimbul de 

informații despre animale de companie, plimbarea și întâlnirea cu alți proprietari pot avea 

un efect pozitiv asupra bunăstării și sănătății fizice a persoanelor în vârstă. 
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5.2. Probleme legate de învățare 

Există multe beneficii ale studiului pentru elevii mai în vârstă, cum ar fi creșterea 

încrederii în sine, sentimentele crescute de sănătate și bunăstare, sentimentele reduse de 

izolare și implicarea sporită în comunitate (Kieran, 2015). 

Vârstnicii, în ciuda angajamentului, dorinței și instructorilor buni, pot învăța într-un ritm 

mai lent. Mai ales in cazul persoanelor cu demență sau Alzheimer, metodele de învățare 

trebuie sa fie foarte bine adaptate stării pacientului. Ele se bazează în principal pe 

repetarea și înregistrarea a ceea ce pacientul deja știe și poate face. Jocurile de logică, 

sudoku, bingo, puzzle-uri de cuvinte, luminozitate sunt de mare ajutor în aceste cazuri (6 

Modalități Ușoare de Îmbunătățire a Memoriei pentru Seniori). 

5.3. Efectele problemelor culturale/de învățare asupra vieții și sănătății persoanelor în 

vârstă 

Persoanele în vârstă doresc să fie active și să participe la viața culturală. Acest lucru are 

un efect pozitiv asupra sănătății și bunăstării lor. De asemenea, ar trebui să participe la 

activități educaționale. Această activitate le menține mintea să lucreze mai mult timp. De 

asemenea, vor să aibă contacte nu numai cu colegii lor, ci și cu generația tânără. 

Majoritatea dintre ei ar dori să participe la activități intergeneraționale (Mott, 1999). 

5.4. Efectul pozitiv al utilizării VAR în munca cu persoanele în vârstă și bunele 

practici  

Există multe cercetări efectuate cu privire la efectul utilizării VAR asupra îmbunătățirii 

sănătății cognitive a vârstnicilor și a condițiilor generale de viață. Manera et al. (2016) au 

testat fezabilitatea unui sistem VR bazat pe imagini în deficiențe cognitive ușoare și 

demență. Pacienții lor au raportat sentimente ridicate de siguranță și disconfort, anxietate 

și oboseală scăzute. Deși sarcina VR a fost mai dificilă, ei au fost, de asemenea, mai 

mulțumiți de condiția VR și au preferat-o condiției de pe hârtie. 

Soltani (2019) a remarcat oportunitățile și puterea utilizării VAR de către vârstnici pentru 

a-și îmbunătăți condițiile de viață. Acestea pot fi văzute în tabelul 1. 
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Tabel 1. Oportunitățile și punctele tari ale utilizării VAR la persoanele în vârstă 
Oportunități Puncte tari 

- Abilitatea de a modifica fizica și 
scenariile în funcție de nevoi 
- Eficientă 
- Accesibil 
- Rezultate posibile similare cu 
intervențiile tradiționale 

- Îmbunătățirea generală a stării psihosociale pe termen 
scurt 
- Echilibru îmbunătățit și scăderea riscurilor de cădere 
- Căutare vizuală îmbunătățită 
- Conformitate mai ridicată la auto-instruire 
- Valabilitate similară cu testele tradiționale de memorie 
- Valabilitate ecologică sporită 

În cele din urmă, se poate spune că instrumentele VR și AR au un efect pozitiv în munca 

cu persoanele în vârstă și ar trebui folosite pentru aceștia. Proiectul VARTES își propune 

să fie o bună practică de utilizare a VAR în munca cu persoanele în vârstă.  

 

 

6. Strategii intergeneraționale pentru a interacționa cu persoanele în vârstă 

Intergenerațional înseamnă că membrii 

diferitelor generații lucrează împreună, 

împărtășesc obiective comune, colaborează și se 

influențează reciproc (Villar, 2007). Învățarea 

intergenerațională are loc atunci când oamenii 

învață unii de la alții. Cunoașterea se transmite din generație în generație. Se întâmplă în 

general în familii. În zilele noastre, oamenii de știință subliniază că tot mai des persoane 

din afara familiei imediate iau parte la învățarea intergenerațională (Kaplan, 2002). 

Acest lucru se poate face în două moduri. Persoanele în vârstă pot fi mentori, transmit 

experiența lor celor mai tineri. A doua modalitate este atunci când studenții predau 

persoanele în vârstă (de exemplu, noile tehnologii). Ei vor dobândi apoi experiență ca 

formatori și educatori. Astfel de activități pot fi începute deja la nivelul claselor mai mari 

ale școlii primare (Janiszewska-Rain, 2005; Szarota, 2013). 
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Beneficiile relațiilor intergeneraționale dintre bătrâni și tineri pot fi (Cele 10 beneficii ale 

conectării tinerilor și seniorilor): 

• Oferă o oportunitate ambilor de a învăța 
noi abilități 

• Oferă copilului și adultului în vârstă un 
sentiment de scop 

• Ajută la atenuarea temerilor pe care 
copiii le pot avea față de persoanele în 
vârstă 

• Ajută copiii să înțeleagă și mai târziu să 
accepte îmbătrânirea lor 

• Revigorează și energizează adulții în 
vârstă 

• Ajută la reducerea probabilității de 
depresie la vârstnici 

• Reduce izolarea adulților în vârstă 
• Umple un gol pentru copiii care nu au 

bunici la dispoziție 
• Ajută să păstrați vie poveștile și istoria 

familiei 
• Ajutorul în stimularea cognitivă, 

precum și lărgirea cercurilor sociale ar 
trebui să introducă tehnologia în viața 
persoanelor în vârstă 

 
Învățarea intergenerațională care are loc întotdeauna în familii este un proces natural. Cu 

toate acestea, acest lucru nu mai este suficient în zilele noastre. Învățarea 

intergenerațională și învățarea pe tot parcursul vieții pot crește capitalul social (Kaplan, 

et al. 2017). Oamenii în vârstă generează o experiență pe care o pot transmite generațiilor 

mai tinere. Învățarea observațională și dialogul sunt importante pentru creșterea morală 

și dezvoltarea personală. 

Multe cursuri sunt organizate de proiecte care implică mai multe generații. Subiectele 

orelor au fost variate (grădinărit, stil de viață sănătos, joc împreună, muzică). Unele 

proiecte au inclus cursuri pentru persoane în vârstă cu aptitudini sau profesii speciale 

(producători de miere, fermieri ecologici, turnatori de potcoave, matematicieni, poeți, 

jucători de șah și pictori). Aceste cursuri au avut ca scop pregătirea persoanelor în vârstă 

pentru a fi formatori ai elevilor de școală non-formală. 

Pe de altă parte, situația actuală a pandemiei a limitat semnificativ activitățile față în față. 

O mare parte a activității umane s-a mutat în lumea virtuală. O mare parte a persoanelor 

în vârstă au o problemă cu tehnologia informației (IT). Chiar și cei care pot folosi IT 

doresc adesea să-și îmbunătățească abilitățile, dar nu știu cum și unde. Tinerii, prin 

activități școlare și activități de voluntariat în ONG-uri îi pot ajuta în acest sens. Ambele 

grupuri vor beneficia de acest lucru. Persoanele în vârstă vor dobândi noi abilități IT utile 

în viața de zi cu zi, iar tinerii formatori vor învăța să lucreze ca trainer și comunicarea 

https://www.bayshorehomecare.com/10-benefits-connecting-youth-seniors/
https://www.bayshorehomecare.com/10-benefits-connecting-youth-seniors/
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interpersonală. Acțiunea intergenerațională va întări stima de sine a ambelor grupuri 

(Barton, 1999; Grzybek, 2012; Klimczuk, 2016). 

Pandemia de COVID-19 ne-a făcut cu toții să realizăm cât de utilă este tehnologia 

digitală. Pentru cei mai tineri, este posibil să învețe și să lucreze de la distanță. Pentru 

persoanele în vârstă, poate ajuta să cumpere medicamente și alimente, să păstreze legătura 

cu cei dragi și îngrijitorii. Poate oferi divertisment în ceea ce privește vizionarea de filme, 

piese de teatru și ascultarea concertelor. Prin urmare, este important să se organizeze 

cursuri pentru vârstnici care să îi ajute să folosească tehnologiile moderne. Cursurile ar 

trebui să includă: 

• cumpărături online securizate 
• verificarea credibilității informațiilor de pe Internet 
• instalarea și operarea aplicațiilor 
• crearea de imagini, videoclipuri, texte sau descărcarea lor de pe Internet. 

Atunci când se organizează diverse activități pentru vârstnici, trebuie avut în vedere faptul 

că aceștia pot avea atitudini diferite și, în funcție de cea pe care o reprezintă, metodele și 

formele de lucru ar trebui dezvoltate corespunzător (Świętochowska, 2012; Tried & True; 

Corbin, Kagan, Metal-Corbin, 1987). 

 

7. Puncte importante în îngrijirea persoanelor vârstnice 

În această parte, vor fi discutate mai întâi schimbările fiziologice, problemele și practicile 

de îngrijire la persoanele în vârstă. În continuare, vor fi informații despre evaluarea 

geriatrică. În final, vor fi prezentate informații despre îngrijirea generală a vârstnicilor. 

7.1. Modificări fiziologice, probleme și practici de îngrijire la persoanele în vârstă 

Odată cu îmbătrânirea, în organism apar schimbări fizice, psihologice și mentale. În acest 

capitol vor fi explicate modificările fiziologice, problemele comune și practicile de 

îngrijire la vârstnici. 

Intervențiile recomandate pentru reducerea la minimum a modificărilor cardiovasculare 

legate de vârstă la vârstnici sunt următoarele (orientări europene privind prevenirea 

bolilor cardiovasculare în practica clinică, versiunea 2012): 



 

 
PROJECT NUMBER – 2020-1-ES01-KA204-082270 24 

• Planificarea adecvată a exercițiilor 
• Reglarea dietei 
• Controale regulate de sănătate 
• Reglarea stilului de viață 
• Dietă săracă în sodiu, grăsimi și 

colesterol, bogată în fibre 
• Evitarea statului mult timp în picioare 

• Evitarea folosirii păturilor electrice 
• Evitarea băilor fierbinți 
• Menținerea unei greutăți sănătoase 
• Limitarea dimensiunii porțiilor de 

mâncare 
• Managementul stresului 
• Aport adecvat de lichide 
• Evitarea statului mult timp așezat 

Intervențiile recomandate pentru a minimiza modificările respiratorii legate de vârstă la 

vârstnici sunt următoarele (Fulop, et al. 2010; Vogelmeier, et al. 2017): 

• Prevenirea infecțiilor prin vaccin 
pentru pneumonie și vaccinul 
antigripal 

• Prevenirea distensiei vezicii urinare, 
intestinului și stomacului 

• Permiterea unui timp suficient pentru 
îngrijire 

• Planificarea adecvată a exercițiilor 
• Reglarea dietei 

• Controale regulate de sănătate 
• Exerciții de tuse și respirație profundă 
• Instruire și consiliere 
• Evitarea poluării aerului și a altor 

poluanți 
• Evitarea fumatului 
• Menținerea unei greutăți sănătoase 

 

Intervențiile recomandate pentru a minimiza modificările sistemului digestiv la vârstnici 

legate de vârstă sunt următoarele (Rémond, et al. 2015; Cichero, 2018; Dumic, et al 

2019): 

• Rezolvarea problemelor orale și 
dentare 

• Prevenirea deshidratării 
• Menținerea unei greutăți sănătoase 
• Ținerea sub control a constipației 
• Instruire și consiliere 
• Menținerea unei alimentații sănătoase 

• Reducerea consumului de sare 
• Evitarea alimentelor albe precum 

pâinea, orezul și cartofii 
• Băutul de apă sau alte băuturi fără 

cofeină, fără alcool 
• Evitarea alimentelor care declanșează 

arsuri la stomac sau reflux 

 

Intervențiile recomandate pentru a minimiza modificările sistemului nervos legate de 

vârstă la vârstnici sunt următoarele (Kirk-Sanchez & McGough, 2014; Bauman, et al. 

2016): 
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• Încercarea de a stabili relația 
individului cu realitatea 

• Amintește-ți lucrurile de făcut 
• Îngrijire, educație și consiliere 
• Prevenirea accidentelor 
• Exercițiu fizic 
• Somnul și odihnă adecvate 
• Prevenirea complicațiilor 
• Medii potrivite 

• Oferirea de sprijin social 
• Citirea cărților 
• Muzica 
• Percepția pozitivă 
• Meditația 
• Terapia cognitivă 
• Aderarea la Universitatea de Vârsta a 

Treia 
• Oferirea de securitate și libertate 

 
Intervențiile recomandate pentru a minimiza modificările sistemului metabolic-endocrin 

legate de vârstă la vârstnici sunt următoarele (Stute et al. 2016): 

• A face față stresului 
• Consiliere pentru menopauză și andropauză 
• Controale regulate de sănătate 

 
Intervențiile recomandate pentru a minimiza modificările sistemului hematopoietic legate 

de vârstă la vârstnici sunt următoarele (Snoeck, 2013; Oliveira et al. 2018): 

• Planificarea activității 
• Dietă echilibrată 
• Măsuri preventive 

 
Intervențiile recomandate pentru a minimiza modificările sistemului imunitar legate de 

vârstă ale persoanelor în vârstă sunt următoarele (Castelo-Branco & Soveral 2014; 

Ciabattini et al 2018): 

• Programele de protecție precum vaccinarea 
• Devenind activ 
• Reducerea stresului 
• Petrecerea timpului în aer liber 

 
Intervențiile recomandate pentru a minimiza modificările simțurilor legate de vârstă la 

vârstnici sunt următoarele (Rosenthal & Fischer, 2014; Humes & Young, 2016; Saftari & 

Kwon, 2018): 

• Luarea de măsuri împotriva accidentelor 
• Asigurarea comunicării 
• Sprijinirea independenței 
• Instruire și consultanță 
• Măsuri de protecție 
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Intervențiile recomandate pentru a minimiza modificările pielii legate de vârstă ale 

persoanelor în vârstă sunt următoarele (Al-Nuaimi, et al. 2014; Blume-Peytavi, et al. 

2016; Humbert et al. 2016): 

• Luarea de măsuri pentru protejarea integrității pielii 
• Asigurarea unei igiene adecvate 
• Luarea măsurilor de precauție necesare și aplicarea dacă există incontinență 
• Luarea de măsuri preventive împotriva infecțiilor 
• Păstrarea pielii uscate și curate 
• Prevenirea sau menținerea sub control a deshidratării și a edemului 
• Îngrijirea picioarelor 
 
Intervențiile recomandate pentru a minimiza modificările sistemului musculo-scheletic 

legate de vârstă la vârstnici sunt următoarele (Cadore, et al. 2013; Apóstolo, et al. 2018): 

• Asigurarea unui aport adecvat de calciu, proteine și vitamina D în dietă 
• Luarea măsurilor de precauție împotriva accidentelor 
• Practicarea exercițiilor fizice 
• Instruire și consultanță 

 
În plus, îmbătrânirea duce la scăderea nivelului de estrogen, a secrețiilor și a tonusului 

mușchilor perineali. În funcție de vârstă, uterul devine mai mic, iar epiteliul vaginal se 

atrofiază la femei. Îmbătrânirea cauzează scăderea nivelului de testosteron și a numărului 

de spermatozoizi. În funcție de vârstă, atrofiile testiculare la bărbați (Mannella, et al. 

2013; Gunes et al. 2016). Modificările legate de vârstă în sistemul genito-urinar al 

femeilor determină scăderea frecvenței actului sexual și a incontinenței. Modificările 

legate de vârstă în sistemul genito-urinar al bărbaților determină creșterea frecvenței 

urinare din cauza măririi prostatei și scăderea frecvenței actului sexual. Intervenția 

recomandată pentru a minimiza modificările sistemului genito-urinar legate de vârstă la 

vârstnici este consultanța și instruirea (Mac Bride et al 2010; Eilber & Lee, 2020). 

7.2. Evaluare Geriatrică 

Evaluarea geriatrică permite o evaluare eficientă și o gestionare activă a îngrijirii sănătății 

lor (Elsawy & Higgins, 2011). Obiectivele evaluării geriatrice sunt (Ellis et al. 2011; 

Michel et al. 2018): 
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• Determinarea caracteristicilor de bază 
ale pacientului 

• De a pune diagnosticul corect 
• Să dezvăluie boli ascunse 
• De a îmbunătăți tratamentul medical 

• De a îmbunătăți starea funcțională 
• De a crește calitatea vieții 
• De a face planuri de îngrijire pe 

termen lung 
• De a economisi costurile de îngrijire 

 
Domeniile de bază ale evaluării geriatrice sunt (Ward & Reuben, 2016; Pilotto et al 2017): 

• Starea funcțională 
• Mobilitatea 
• Activități zilnice 
• Viteza de mers 
• Cunoașterea 
• Starea de spirit și starea emoțională 

• Starea nutrițională 
• Comorbidități și polifarmacie 
• Sindroame geriatrice 
• Scale de evaluare specifice bolii 
• Obiectivele îngrijirii 
• Planificarea avansată a îngrijirii 

 
 

7.3. Îngrijirea generală a persoanelor vârstnice 

Îngrijirea generală, cum ar fi îngrijirea igienică, îngrijirea ochilor, nutriția, eliminarea 

consumului de droguri și somnul sunt procese importante la vârstnici (Nies & McEwen, 

2014). Este important ca persoanele în vârstă să protejeze și să mențină starea actuală de 

sănătate pentru a beneficia de oportunitățile existente (Organizația Mondială a Sănătății, 

2017). 

Îngrijirea pielii și îngrijirea igienică generală sunt importante din cauza modificărilor 

pielii persoanelor în vârstă. Bătrânii ar trebui să aibă pielea uscată și temperatură normală 

(Ackley et al., 2017). Deoarece pielea se usucă, este suficientă o baie de două ori pe 

săptămână cu săpun blând (Brennan-Cook și Turner, 2019). Săpunurile și șampoanele 

fără alcool trebuie folosite pentru păr și trebuie pieptănate cu o perie moale. După baie, 

este important să uscați bine sub sâni, axile și între picioare. În plus, îngrijirea picioarelor 

este, de asemenea, importantă în comunitatea vârstnicilor. După o baie, persoanele în 

vârstă ar trebui să folosească cremă, iar alcoolul nu trebuie folosit în timpul masajului. 

De asemenea, între degete, marginile unghiilor și tălpile trebuie verificate în mod regulat. 

Unghiile trebuie tăiate drept și nu trebuie tăiate adânc. De asemenea, persoanele în vârstă 

nu trebuie merg desculți și ar trebui să prefere șosete groase și din bumbac (American 

Diabetes Association, 2013; Miikkola et al., 2019). Sunt recomandate controale regulate 

ale ochilor și lacrimi artificiale pentru reducerea lacrimilor (Nies și McEwen, 2014) 
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Îngrijirea orală și dentară la vârstnici este de asemenea esențială. Bătrânii ar trebui să se 

spele pe dinți de cel puțin două ori pe zi pentru a ajuta la prevenirea bolilor gingiilor și a 

cariilor dentare. Mânerul periuței de dinți folosit de persoanele în vârstă trebuie să fie 

gros și ușor de modelat. Curățarea mecanică exprimă îndepărtarea plăcii cu ajutorul unei 

perii sau cu ultrasunete. Produsele chimice de curățare conțin hipoclorit de sodiu, 

peroxizi, peroxizi neutri cu enzime, enzime sau acizi (Duyck et al, 2016). De asemenea, 

sunt recomandate tablete de curățat perii sau soluții pentru proteze dentare și saliva 

artificială pentru gură uscată. Dinții sau protezele dentare trebuie curățate după masă. 

Protezele folosite de persoanele în vârstă ar trebui păstrate în apă protetică și evitate de la 

alimente și băuturi calde (Baumgartner și colab., 2015; Delwel și colab., 2018; Razak și 

colab., 2014). 

Nutriția este, de asemenea, un alt domeniu important de luat în considerare la vârstnici. 

Persoanele în vârstă se confruntă cu încetineala în a mânca, dificultăți la mestecat și la 

înghițire cauzate în general de o nutriție dezechilibrată (Ackley et al., 2017). Prin urmare, 

dieta persoanei în vârstă ar trebui să fie planificată astfel încât să includă carbohidrați, 

grăsimi, proteine, vitamine și minerale. Trebuie preferate alimentele moi și supele, iar 

consumul de sare trebuie redus. În plus, persoanele în vârstă ar trebui să evite alimentele 

albe, cum ar fi pâinea, orezul și cartofii (Organizația Mondială a Sănătății, 2017). Se 

recomandă persoanelor în vârstă să consume 1,5 până la 2 L de lichide în fiecare zi (ideal, 

6 până la 8 pahare de apă) (Ackley et al., 2017). Se recomandă trei mese principale sau 3 

mese mici și 2-3 gustări mai mari și băuturi hrănitoare. Mesele principale ar trebui să fie 

disponibile la fiecare 4 până la 5 ore în timpul zilei. Perioada maximă dintre ultima masă 

principală din noapte și următorul mic dejun nu trebuie să depășească 12 ore 

(LlyWodraeth Cymru Welsh Government, 2019). 

Eliminarea este, de asemenea, esențială la vârstnici. Persoanele în vârstă ar trebui să 

prefere alimentele apoase și celulozice și să îndeplinească cerințele de toaletă în fiecare 

zi, la anumite ore. De asemenea, este recomandată mersul regulat pentru persoanele în 

vârstă. În plus, întărirea mușchilor eficienți ai perineului și a micțiunii este importantă 

pentru eliminare la populația în vârstă (Nies & McEwen, 2014; Sharma și Bhutta, 2020). 

Se recomandă să mergeți la toaletă la anumite ore (o rutină obișnuită de toaletă) și să beți 

apă caldă dimineața pentru a preveni constipația la persoanele în vârstă (Schuster et., 

2015). 
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Bătrânii trebuie să doarmă aproximativ 7 până la 9 ore în fiecare noapte. Asigurarea unui 

mediu întunecat și liniștit pe timp de noapte, asigurarea unei temperaturi adecvate de 

somn, inducerea activității fizice, menținerea unui program consistent de mese și 

activități, menținerea unui mediu luminos în timpul zilei și facilitarea activității în aer 

liber sunt recomandări pentru un somn sănătos (Ackley et al., 2017).  

Stabilirea unei case, grădini și amenajări adecvate pentru persoanele în vârstă, încurajarea 

acestora să facă munca zilnică, exerciții regulate ale corpului, mersul pe jos, exerciții de 

respirație și exerciții de postură și poziție bună cresc mișcarea persoanelor în vârstă 

(Ackley et al., 2017; Nies și McEwen, 2014). Pe scurt, antrenamentul cu exerciții care 

trebuie predat vârstnicilor cu VR poate fi după cum urmează: 

• adecvat capacității individului 
• crescut treptat 
• ca parte a vieții individului 
• potrivit sistemului cardio-pulmonar 
• ușor și plăcut 
 
Controlul temperaturii corpului la populația în vârstă este important pentru creșterea 

nivelului de viață. Temperatura corpului la vârstnici variază de la 35,1 la 37 (Nies și 

McEwen, 2014; Günes și Zaybak, 2008). Se preferă purtarea de îmbrăcăminte 

confortabilă, de protecție (uniforme și echipament de atletism), care să nu transmită 

căldură și care este potrivită pentru sezon. De exemplu, îmbrăcămintea ușoară din bumbac 

este mai confortabilă pe vreme caldă (Ackley și colab., 2017; Schlader și colab., 2018; 

Tan și colab., 2020).  

Odată cu vârsta înaintată, persoanele în vârstă se confruntă cu o pierdere redusă a vederii 

și dificultăți de mers. Asistență necesară, cum ar fi un premergător, bastoane, dispozitive 

de cârje sau echipament necesar. Dacă este necesar, promovați utilizarea ochelarilor, a 

aparatelor auditive de asistență, a aparatelor auditive și a protezelor dentare. Din aceste 

motive, dispozitivele auxiliare devin o parte importantă a vieții lor. Prin urmare, 

persoanele în vârstă trebuie să poată întreține dispozitivele auxiliare pe care le folosesc. 

De exemplu, curățarea protezelor dentare, curățarea ochelarilor, prevenirea spargerii 

ochelarilor, îndepărtarea aparatului auditiv folosit pe timp de noapte și întreținerea și 

curățarea protezei auditive cresc nivelul de trai al persoanelor în vârstă și asigură că 

aceștia rămân în siguranță (Nies și McEwen, 2014). ). De asemenea, educația, 
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monitorizarea, controlul regulat și îmbunătățirile ar trebui făcute atunci când este necesar 

pentru adaptarea persoanelor în vârstă la dispozitive de asistență.  

Multe medicamente sunt utilizate din cauza prevalenței mari a bolilor cronice la 

persoanele în vârstă. Prin urmare, utilizarea neregulată și necorespunzătoare a 

medicamentelor este obișnuită. Prin urmare, următoarele instrucțiuni sunt importante 

pentru siguranța persoanelor în vârstă (Lugo-Trampe și Trujillo-Murillo, 2010; National 

Institute on Aging, 2019; Nies și McEwen, 2014): 

• cooperați cu familia și medicul 
• utilizați corect și regulat 
• aprinde lumina 
• spuneți medicului despre consumul de 

alcool, tutun și medicamente 
• nu împărțiți propriile medicamente cu 

nimeni 

• monitorizați efectele adverse 
• monitorizați tensiunea arterială, 

glicemia 
• utilizați medicamentele sub 

supravegherea medicului 
• verificați înainte de oprire 
• utilizați cantitatea potrivită 

 
Cutiile zilnice cu medicamente ar trebui folosite de către populația în vârstă. Ar trebui 

folosite mementouri pentru medicamente, cum ar fi aplicația mobilă și alertele (Sevais, 

2016). 

 

8. Cum ar trebui să se țină cont de condițiile bătrânilor pe măsură ce îmbătrânesc 

atunci când se creează conținut VAR pentru ei 

Pandemia reduce contactele interpersonale. Este deosebit de dificil pentru persoanele în 

vârstă dacă nu își pot întâlni copiii, nepoții sau colegii. Chiar dacă criza COVID-19 a adus 

multe efecte, a evidențiat că generațiile au nevoie una de alta, nu doar pentru situația 

economică, ci și pentru echilibrul vieții. Toți acești factori ar trebui luați în considerare 

atunci când se creează conținut VAR pentru vârstnici. Diferențele vor fi legate de nevoile, 

condițiile materiale și locul de reședință al vârstnicilor, situația familială. 

Situația unor vârstnici este de așa natură încât pensiile și alte venituri ale acestora sunt 

suficiente pentru a trăi, pentru a cumpăra servicii medicale și pentru a angaja asistenți 

personali. Vârsta la care o persoană se poate pensiona variază în UE. În unele, este diferit 

pentru femei (inferioară) și pentru bărbați (mai mare). Indiferent de sistemul de pensii, 

pensiile sunt mai mici decât câștigurile. Bătrânii au nevoie de bani în principal pentru 
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medicamente și îngrijiri medicale. Cu toate acestea, există și un grup de persoane care au 

nevoie de ajutorul copiilor și al rudelor și un grup care are un venit scăzut, care nu are 

rude apropiate și sunt dependenți de îngrijirea socială (Bledowski, Pedich și Bien, 2006). 

Prin urmare, integrarea intergenerațională și îmbătrânirea activă pot ajuta la menținerea 

sănătății, fitnessului și a standardului de viață al persoanelor în vârstă (Rețeaua socială 

europeană, 2017). 

Situația locativă a persoanelor în vârstă variază. Unii oameni în vârstă locuiesc singuri, 

unii dintre ei locuiesc cu copii, iar unii dintre ei locuiesc cu copiii și nepoții lor. Sunt din 

ce în ce mai puține familii multigeneraționale. Depinde în mare măsură de tradiții și 

obiceiuri, dar tendința de reducere a acestora este vizibilă în toate țările (Badora et al., 

2001). 

Persoanele în vârstă singuratice au adesea nevoie de asistență socială (plătită din diverse 

surse: private și de stat). Cel mai adesea, aceasta ia forma unor asistenți care vin și 

efectuează lucrări specifice, oferă ajutor în treburile casnice). Ei sunt adesea îngrijiți de 

vecini și voluntari de la organizații neguvernamentale (Nowak-Kapusta, Franek, 

Leszczyńska și Ćmiel-Giergielewicz, 2017).  

Există trei tipuri de îngrijire pe termen lung: 

• Îngrijirea instituțională se poate referi la casele de bătrâni și casele de îngrijire 

administrate de furnizori publici, privați sau non-profit. 

• Îngrijirea la domiciliu acoperă atât îngrijirea medicală, cât și serviciile de viață 

de bază furnizate la domiciliu. 

• Îngrijirea informală sau fără îngrijire formală specifică acoperă îngrijirea care 

este oferită de familie sau prieteni sau o situație în care o persoană în vârstă nu 

primește nicio îngrijire de la furnizorii formali de îngrijire (Bettio & 

Verashchagina, 2012). 

Casele de bătrâni sunt cel mai adesea destinate persoanelor care au nevoie de sprijin 

instituțional. Unul dintre tipurile acestor instituții este căminele pentru bătrâni. Ar trebui 

să meargă la casele de bătrâni atunci când este necesar pentru sănătatea și siguranța lor. 

(Kubiak et al., 2012) Persoanele în vârstă pot rămâne în instituțiile pe care le preferă în 

funcție de nevoile lor. 
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