Scop și obiective

Acest material este publicat în cadrul proiectului
O viață demnă pentru fiecare! derulat de către

Scopul proiectului vizează creșterea calității

Asociația Psiterra cu sprijinul financiar al Primăriei

serviciilor psiho-sociale acordate persoanelor

Municipiului Iași, prin Programul anual de

vârstnice în municipiul Iași.

finanțare nerambursabilă destinat proiectelor de
interes public local propus de organizațiile

Obiectiv 1. Creșterea accesului la serviciile de

neguvernamentale din municipiului Iași.

asistență psihologică pentru 100 de persoane
vârstnice internate în Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”
Iași, pe perioada de implementare a proiectului.

Autori:

Obiectiv 2. Creșterea capacității a 40 de cadre

Aliona Dronic, psiholog

medicale și personal auxiliar din Iași de a dezvolta

Conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici, manager proiect

abilități specifice de lucru cu pacienții vârstnici, pe
perioada de implementare a proiectului.
Obiectiv 3. Promovarea unei imagini pozitive și

Drepturile de autor asupra acestei publicatii sunt

demne a persoanelor vârstnice din Iași, pe perioada

rezervate Asociației Psiterra.

de implementare a proiectului.

Publicația sau părți ale acesteia pot fi reproduse
numai cu permisiunea autorilor.
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Grup țintă și beneficiari
Contact:
Grupul țintă constă din persoanele vârstnice
internate în Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” care
prezintă probleme psihologice.

Asociația Psiterra, str.Păcurari, 101,
tel. 0746829146,
e-mail: asociatia.psiterra@gmail.com
www.viatademna.psiterra.ro

Beneficiari sunt cadrele medicale și personalul
auxiliar care lucrează cu persoane vârstnice,
membrii de familie a persoanelor vârstnice din

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod

grupul țintă, studenții și comunitățile locale.

necesar pozitia oficiala a Primăriei Municipiului
Iași.

O viaţă demnă
pentru ﬁecare

Context

Efectele subdiagnosticării se resimt la nivelul:

Proiectul propune un set de măsuri pentru o
abordare din perspective multiple a persoanelor

Problemele psihologice ale persoanelor

a. persoanei vârstnice

vârstnice în direcția prevenirii şi depăşirii

vârstnice (depresia, anxietatea, demența etc.)

• menținerea problemelor psihologice: sentiment

situațiilor dificile și a vulnerabilităților prin

reprezintă un subiect ignorat care suscită mai

crescut de insecuritate, anxietate, depresie, delir,

activitățile:

puțin interes din partea comunității, a ONG-

demență, comportamente auto distructive,

urilor și a factorilor de decizie publică din Iași în

ideație suicidară, tentative de suicid și chiar suicid

comparație cu același fenomen aplicat la alte

(Anetzbereger, 1997; Wolf, 1997; WHO Regional

psihologică pentru 100 de persoane vârstnice

Office for Europe, 2011)

internate în Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, Iași,

categorii de vârstă.

• întârzierea procesului de recuperare fizică
• subminarea abilității de a face față durerii

1. Implementarea serviciului de asistență

Secția de Geriatrie și Gerontologie.
2. Implementarea modelului inovativ de dezvoltare a

În instituțiile medicale din municipiul Iași

• creșterea riscului de mortalitate și morbiditate

(spitale, clinici, cabinete individuale de

abilităților specifice de lucru cu pacienții vârstnici

(Unützer, 2007, APA, 2010)

medicină) există un număr redus de psihologi,

pentru 40 de cadre medicale și personal auxiliar din

• scăderea calității vieții etc.

Iași.

iar în secțiile de geriatrie postul de psiholog
lipsește.

b. serviciilor medicale:
• aderență scăzută la tratament și la alte

Un studiu realizat în 2012 la Institutul Național de
Geriatrie și Gerontologie „Ana Aslan” din București
pe un eșantion de 305 persone vârstnice arată că
tulburările depresive sunt subdiagnosticate, înainte
de spitalizare doar 6,5% dintre persoanele vârstnice
luau medicamentație antidepresivă, în timp ce la
externare 31,2% persoane vârstnice au fost
diagnosticate cu o anumită formă de depresie
(Răducanu, Fulga, Ionescu, 2012).

recomandări ale medicilor
• apelarea frecventă la servicii medicale.
c. societății:
• costuri directe ridicate legate de consumul
serviciilor medicale
• costuri indirecte ridicate legate de pierderea
capitalului social și abilitatea redusă de a
contribui productiv în societate

Aceasta înseamnă că 80% din vârstnicii care
sufereau, de fapt, de depresie nu ajung să fie
identificați ca atare.

• perpetuarea ageismului (discriminarea
persoanelor vârstnice).

3. Desfășurarea campaniei de promovare a unei
imagini pozitive și demne a persoanelor vârstnice din
Iași.

