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1. Cuvânt înainte 

Ovidiu Gavrilovici 

 

Vârsta seniorilor ajunge prea adesea să acopere varietatea trăirilor și 

experiențelor de viață a celor pe care îi descrie; vârsta îi descrie, însă 

nu pe deplin. Adesea, este poate cea mai restrictivă perspectivă care 

ar putea fi utilizată.  

A vorbi „cu mătușica” sau „cu bunicul”, eventual cu o voce de alint, 

ca pentru copii de 3-5 ani, poate să invite la cooperare și să sugereze 

lipsa coerciției, însă în mod cert subliniază dependența și atestă 

excluderea înțelegerii și raporturilor interpersonale egale. A vorbi 

„cântat” și pentru a „alinta” nu numai că ratează întâlnirea cu adultul 

(senior) cu care interacționezi, ci este de-a dreptul lipsit de respect, 

impersonal, cerându-i să se lase condus, să abandoneze orice reacție, 

orice răspuns, sa fie „manipulat” (la propriu, adesea), fiind presupus 

incompentent. Seniorul este astfel invitat să „se lase” în seama 

expertizei celui care intervine.  

Dincolo de acest „cântec” nu apare însă nicio intenție de înțelegere 

sau de cunoaștere a celuilalt; de regulă, nu avem destul timp pentru 

vârstnici – într-o epocă în care timpul pare că s-a împuținat - iar 

această lipsă cronică de timp este cel mai adesea chemată ca 

justificare atunci când se recurge la orice stratagemă de a 

„eficientiza” interacțiunile cu seniorii. Desigur, referirea aici este cu 

privire la seniorii care ar avea nevoie de noi, de timpul nostru; cei 

mai mulți dintre ei, dimpotrivă, își oferă propriul lor timp – familiei 

(nepoților, în special) și comunităților lor.  

Volumul de față este rezultatul colaborării de durată a unei echipe 

multidisciplinare realizate prin voluntariat (peste 5 ani, Aliona 

Dronic), prin proiecte europene (peste 8 ani, Ovidiu Gavrilovici și 
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Ioana Dana Alexa), prin proiecte naționale (toți autorii) care au 

permis parteneriate public-private inter-instituționale. Asociația 

Psiterra, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Facultatea de 

Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihologie), 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, Spitalul 

Clinic Universitar „Dr. C. I. Parhon” au permis intesecția 

experiențelor de medicină (specializarea geriatrie), psihologia 

vârstelor și terapia narativă în jurul persoanei vârstnice și a 

experiențelor sale de viață, atunci când este amenințată de boală.  

Fără a fi un manual universitar ci un ghid practic pentru membrii 

comunității, indiferent de vârstă, nivel educațional sau specializare, 

autorii îi consacră teme care migrează de la definiția procesului de 

îmbătrânire, la caracteristicile populației vârstnice din România, la 

miturile și stereotipurile care însoțesc trecerea prin vârsta seniorilor 

și efectele acestora, până la contribuțiile pe care vârstnicii le aduc 

familiilor, comunității sau economiei, capacitatea lor de a da sens 

vieții atât pentru ei cât și pentru ceilalți, mai tineri decât ei. Dincolo 

de descrierile și intervențiile bazate pe „deficit”, perspectivele 

reziliente, ale speranței și demnității care pot fi remanente și pot fi 

cultivate de noi toți alcătuiesc mesajele centrale ale ghidului.  
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2. Definiția procesului de îmbătrânire 

Aliona Dronic 

 

Îmbătrânirea  este un proces natural care se caracterizează printr-o 

serie de modificări la nivel social, comportamental, psihologic, 

celular și molecular. Manifestările declinului funcțional general 

diferă de la o persoană la alta, împiedicînd stabilirea unei definiții 

universal valabile. Iar una dintre provocările majore este distingerea 

între efectele normale ale îmbătrânirii și semne ale tulburărilor 

psihologice sau ale bolilor fizice. 

 

Cercetări recente (Diener, Chan, 2011; Bennett et al, 2009) arată că 

Îmbătrânirea  normală determină un un ușor declin în ceea ce 

privește: 

 memoria de scurtă durată 

 abilitățile temporo-spațiale 

 acuitatea auditivă și ce vizuală 

 starea fizică și mobilitatea/motricitatea 

 nivelul de energie. 

 

Criteriul actual în baza căruia o persoană este considerată vârstnică 

este unul exclusiv cronologic, vârsta de 65 ani (OMS, 2002). Iar 

etapele finale de viață sunt divizate în: tineri bătrîni (65-75 pînă la 

80), bătrîni bătrîni (75-80 pînă la 90) și foarte bătrîni (90+) (Akman, 

2009).  

 

Multe persoane vârstnice după vârsta de 65 ani sunt capabile să ducă 

o viață sănătoasă, demnă și autonomă.  
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3. Îmbătrânirea normală a organismului uman 

Adina Carmen Ilie 

Îmbătrânirea este un proces universal, ireversibil, ce presupune 

schimbări treptate sau spontane ce determină maturarea în timpul 

copilăriei, pubertății și maturității timpurii și declinul în timpul 

vârstei medii și înaintate. Ea are atât aspecte pozitive, cât și aspecte 

negative. Aspectul pozitiv este cel al dezvoltării, iar cel negativ este 

cel al declinului. De asemenea îmbătrânirea se însoțește de o pierdere 

a capacității adaptative a organismului la factorii de stres, ducând la 

o creștere a vulnerabillității persoanei vârstnice.  

Îmbătrânirea este un proces universal, fiind întâlnită la toți oamenii, 

însă nu toți oamenii îmbătrânesc la fel și nu tot organismul 

îmbătrânește concomitent, astfel îmbătrânirea afectează diferit 

diferitele aparate și sisteme ale organismului. Datorită aspectului ei 

complex și multifactorial, îmbătrânirea poate fi de mai multe feluri: 

1. fiziologică  - când există o armonizare între vârsta biologică (a 

organismului)  şi cea cronologică (vârsta data de numărul de ani) 

2. prematură - când vârstei biologice îi corespunde o vârstă 

cronologică mai mare decât cea reală 

3. întârziată - când vârstei biologice îi corespunde o vârstă 

cronologică mai mică decât cea reală 

4. accelerată - când ritmul de îmbătrânire biologică se accentuează 

în relaţie cu o anumită situaţie (de exemplu, decesul partenerului, 

pensionare) 

5. optimă sau „de succes” fiind caracterizată prin incidenţă redusă 

a bolilor, lipsa incapacităţilor, viață activă, păstrarea funcției 

cognitive și a statusului fizic în condiții foarte bune. 
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Modificările date de înaintarea în vârstă asupra organismului 

afectează întreg organismul, însă diferit la fiecare individ în parte și 

diferit la nivelul structurilor organismului. Îmbătrânirea determină 

modificarea compoziției organismului determinând creșterea 

proporției țesutului gras, scăderea proporției masei musculare 

(apariția sarcopeniei), osteoporoză prin afectarea masei osoase și 

scăderea apei totale a organismului. De asemenea și capacitatea 

funțională este afectată, aceasta scăzând progresiv fiind în strânsă 

legătură cu activitatea fizică și cu modificările descrise anterior. 

Capacitatea adaptativă la modificările ambientale scade și ea odată 

cu înaintarea în vârstă, determinând limitarea sau întârzierea 

răspunsului maxim la stress și întârzierea organismului de a-și reveni 

după un factor de stress. Odată cu îmbătrânirea apare și creșterea 

vulnerabilității organismului în fața bolilor, astfel incidența lor crește 

fiind mult mai întâlnite după 65 de ani decât la vârsta adultă.  

Modificările secundare îmbătrânirii survin pe mai multe niveluri: 

biologic, fiziologic, psihologic și funcţional. Acestea afectează toate 

aparatele și sistemele: piele, organe de simţ, sistem nervos, sistem 

imun, sistem endocrin, musculoscheletal, hematopoetic, renal, 

gastrointestinal, cardiovascular, pulmonar și nervos. 

Îmbătrânirea pielii este o consecință atât a factorilor de mediu, 

extrinseci, cât și a factorilor intrinseci. Aceasta determină: scăderea 

capacității de reînnoire a epidermului ducând la subțierea acestuia și 

la scăderea capacității de reparare, aplatizarea joncțiunii dermo-

epidermice ducând la creșterea fragilității pielii și la scăderea 

transferului de nutrienți, scade cantitatea de colagen, scade secreția 

sebacee și sudoripară, scade capacitatea de sinteză a vitaminei D și 

scade capacitatea de termoreglare și a sensibilității la arsuri. 

Părul capilar devine uscat, subţire, friabil, grizonat, cel axilar, pubian 

și de pe picioare scade sau dispare la femei. Unghiile devin tari, 

opace, casante, lipsite de strălucire. 
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Auzul este modificat, datorită scăderii sensibilităţii auditive, în 

special pentru sunetele înalte, a scădereii capacităţii de a înţelege 

vorbirea într-un mediu zgomotos și a încetinirii prelucrării centrale a 

stimulilor acustici. Modificările sunt mai frecvente și mai importante 

la bărbați. 

La nivelul ochiului și aparatului vizual apar următoarele modificări: 

scade grăsimea orbitară apărând aspectul adâncit al ochilor, scade 

forţa mușchiului orbicular determinând laxitatea pleoapelor,  scade 

secreţia lacrimală determinând senzația de „ochi uscat” și scade 

transparenţa corneei. De asemenea apare fibroza irisului determinând 

scăderea capacitatății de adaptare la întuneric, culoarea irisului se 

estompează, cristalinul creşte în dimensiuni și devine mai rigid, 

apare alterarea percepţiei cromatice şi a interpretării spaţiale. 

La nivel aparatului olfactiv  scade simțul mirosului și a capacității de 

a deosebi mirosurile între ele, iar la nivel gustativ scade capacitatea 

gustativă, și scade acuitatea pentru gustul sărat și amar, însă 

percepția gustului acru și dulce nu se modifică. Nu sunt date 

suficiente în ceea ce privește gustul schimbarea percepției gustului 

date de înaintarea în vârstă. 

Apar modificări complexe la niveulul aparatului cardiovascular, 

dintre care cele mai importante sunt: degenerescenţă grasă şi 

calcificări la nivelul valvelor cordului, favorizând apariția stenozelor, 

scade frecvența cardiacă, scade răspunsul și capacitatea funcțională a 

cordului la efort, apare rigiditatea vasculară, se accentuează 

fenomenele de ateroscleroză, crește moderat tensiunea arterială. 

La nivelul aparatului respirator crește rigiditatea cutiei toracice, 

scade suprafața alveolară și a capacității pulmonare, scade 

sensibilitatea centrului respirator și sunt afectate și mecanismele de 

apărare pulmonare – refelxul de tuse este diminuat sau chiar pierdut, 
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secrețiile nu sunt eliminate suficient, scade imunitatea celulară și 

umorală. 

Modificările de la nivelul aparatului renourinar date de înaintarea în 

vârstă sunt următoarele: scade masa renală, scade capacitatea de 

filtrare a rinichiului, vasele renale suferă de fibroză și ateroscleroză, 

apare atrofia mucoasei vezicale și relaxarea pelvină, în special la 

femei, scade capacitatea vezicii urinare și țesutul muscular de la 

nivelul ureterelor, uretrei şi vezicii urinare îşi pierde tonusul şi 

elasticitatea. 

La nivel digestiv sunt întâlnite următoarele modificări: apare 

pierderea dentiției, scade secreția salivară și capacitatea bactericidă a 

salivei, scade motilitatea esofagului, apare atrofia mucoasei gastrice 

și scăderea secreției gastrice acide, scade capacitatea de evacuare a 

stomacului favorizând refluxul gastro-esofagian, apar tulburări în 

absorbţia fierului, vitaminei B12 şi a proteinelor. La nivel intestinal 

scade motilitatea intestinului, ceea ce va duce la încetinirea 

tranzitului, scad proprietăţile imunologice ale mucoasei intestinului 

subţire, creşte proliferarea mucoasei colonice, scade presiunea 

sfincterului anal, ceea ce poate duce la incontinenţă sfincteriană și se 

modifică flora intestinală. Ficatul este și el afectat, astfel scade masa 

și volumul său, scade vascularizația sa, dar constantele biologice nu 

se modifică. 

Apare și îmbătrânirea la nivelul sistemului nervos: scade 

performanța senzorială, scade consumul de oxigen la nivelul 

țesutului nervos, apare afectarea starii mentale prin lentoare în 

răspunsuri, crește timpul de reacție, scade memoria, însă rămân 

nemodificate: atenţia, capacitatea de comunicare, inclusiv 

vocabularul,  capacitatea de a urmări conversaţia, percepţia vizuală 

simplă, precum și capacitatea de a învăţa din experienţe noi. 
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La nivel osteoarticular și muscular apare osteoporoza sau modificări 

articulare degenerative odată cu înaintarea în vârstă, iar la nivel 

muscular apare o reducere a masei musculare, numită sarcopenie ce 

poate determina scăderea forței musculare, tulburări de echilibru și 

risc crescut de cădere. 

Modificările dete de înaintare în vârstă asupra organismului sunt 

multiple și complexe, unele sunt adaptative, unele degenerative, iar 

un stil de viață sănătos și echilibrat poate duce la încetinirea apariției 

lor. 
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4. Caracteristici ale populației vârstnice din România 

Aliona Dronic 

 

Actualmente România este în categoria țărilor care se confruntă cu 

un ritm accelerat de îmbătrânire. La data de 1 iulie 2012, populația 

de 60 de ani și peste reprezenta 21,0% (4.475.447 persoane) din 

totalul populației României, pondere în continuă creștere începând 

din anul 1990 (Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, 2014). 

 

Există puține date statistice legate de atitudinile, viziunile și 

perspectivele persoanelor vârstnice în România. O cercetare recentă 

realizată de Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice (2014) în 35 

de judeţe şi 6 sectoare ale municipiului Bucureşti pe un eşantion de 

410 persoane cu obiectivul de a crea o imagine cât mai completă 

asupra modului în care persoanele vârstnice din România se 

raportează la diferitele componente ale calităţii vieţii a relevat faptul 

că: 

 57,8% consideră că relațiile familiale sunt importante pentru 

calitatea vieții 

 1,5% au un venit mult peste medie, 14,2% - peste medie, 

46,5% - mediu, 30.3% - sub medie, 7,6% - mult sub medie 

 15% susțin că toate nevoile de bază pot fi satisfăcute din 

venitul familiei, 32,1% că majoritatea nevoilor pot fi 

satisfăcute din venitul familiei, 27,9% - unele nevoi pot fi 

satisfăcute din venitul familiei, 23,8% - puține nevoi pot fi 

satisfăcute din venitul familiei, 1,2% - nicio nevoie nu poate 

fi satisfăcută din venitul familiei 

 73,5% declară că la sfârșitul fiecărei luni, după ce toate 

plățile necesare au fost făcute nu mai rămân bani în bugetul 

familiei 

 53,8% susțin că bunăstarea financiară este foarte importantă 

pentru calitatea vieții 
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 3,2% au menționat că au o stare  a sănătății foarte bună, 

32,1% – bună, 48,5% - nu prea bună, 13% - proastă, 3,2% - 

foarte proastă 

 79,4% au menționat că sănătatea este foarte importantă 

pentru o calitate a vieții bună 

 7,2% afirmă că există foarte multe oportunități pentru a 

interacționa cu persoane în comunitate, 24,6% - sunt multe, 

34,8% - câteva, 21,2% - puține, 12,2% - deloc 

 1,7% au declarat că au o calitate a vieții excelentă, 8,6% - 

foarte bună, 47,3% - bună, 29,1% - acceptabilă, 13,3% - 

slabă 

 

Din rezultate se constată că pe primul loc ca pondere în aprecierea 

calității vieţii persoanelor vârstnice este sănătatea, urmată de relaţiile 

familiale şi bunăstarea financiară. 

 

Atitudinea societății față de fenomenul îmbătrânirii a fost studiat în 

cadrul  Eurobarometrului Special (2012) pentru care eșantionul din 

România a fost de 1045 de persoane. 

 

Rezultatele arată că: 

 Respondenții consideră că persoanele intră în categoria 

vârstnicilor cu începere de la 60,5 ani 

 49% consideră că atitudinea față de persoanele peste 55 ani  

este total negativă 

 13% sunt foarte preocupați de faptul că populația vârstnică 

este în creștere, 32% sunt destul de preocupați, 25% sunt 

destul de puțin preocupați, iar 21% sunt total nepreocupați 

(9% nu se pronunță) 

 72% consideră că vârsta de pensionare ar trebui să fie mai 

mică în cazul femeilor pentru a le permite să aibă grijă de 



21 
 

nepoți și de rudele dependente, 15% tind să nu fie de acord, 

7% sunt în total dezacord (6% nu se pronunță) 

 28% consideră că persoanele ar trebui să continue să lucreze 

chiar dacă au atins vârsta de pensionare, 61% - că trebuie să 

înceteze activitatea, 11% nu se pronunță 

 44% cred că mediul local este adaptat la nevoile persoanelor 

vârstnice, 34% - nu sunt de acord cu acest lucru (22% nu se 

pronunță) 

 31% consideră că ar fi foarte util să fie înființate comitete 

speciale formate din persoane vârstnice care să fie consultate 

înainte de a se lua decizii legate de problemele cu care se 

confruntă în comunitatea locală, 37% - că într-un fel ar fi 

util, 18% - că ar fi total inutil (14% nu se pronunță) 

 

Tendința de a avea o atitudine negativă față de persoanele vârstnice, 

includerea în această categorie înainte de a atinge vârsta oficială, 

preocuparea relativ scăzută pentru îmbătrânire, promovarea rolului 

tradițional „de îngrijitor” al femeii, dorința de a înceta activitatea la 

pensionare, slaba luare în considerare a utilității consultării 

persoanelor vârstnice poate demonstra o lipsă de pregătire și resurse 

a societății pentru a gestiona provocările legate de vârsta a treia. 
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5. Ageism-ul, stereotipurile și miturile legate de persoanele 

vârstnice. 10 mituri contestate 

Aliona Dronic 

 

Termenul de ageism a fost introdus de către Butler în 1969 (Abrams 

et al., 2015) pentru a descrie prejudecățile nejustificate și 

discriminarea față de persoanele vârstnice. Ageism-ul promovează 

ideea că persoanele vârstnice sunt o povară pentru societate ceea ce 

poate determina neglijarea și excluderea socială, diminuarea stimei 

de sine a persoanelor vârstnice, reducerea participării lor în societate 

și limitarea tipurilor și calității serviciilor disponibile pentru ei
1
. 

 

Stereotipurile negative legate de persoanele vârstnice abundă. Se 

consideră că sunt bolnavi, fragili, cu probleme de memorie, lipsiți de 

atractivitate, dependenți, incompetenți etc. Asemenea stereotipuri sau 

mituri sunt factori care determină apariția ageism-ului și a 

prejudecăților. Majoritatea persoanelor vârstnice au internalizat 

aceste viziuni negative, dar consideră că ele se aplică altor persoane 

vârstnice și nu propriei persoane (Sigelman și Rider, 2006).  

 

Miturile se regăsesc în conversațiile, glumele noastre și modelează 

subtil atitudinea și experiențele, ignorând prezența dovezilor 

extraordinare ale contrariului (Thornton, 2002).  

 

În continuare, vor fi prezentare cele mai răspândite mituri la nivel 

global
2
. 

 

 

                                                           
1
 National Council on Ageing and Older People, Ireland, 2005 

2
 National Council on Ageing and Older People, Ireland, 2005; Department 

of Communities, Child Safety and Disability, Queensland Government, 
2012 
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Mitul 1. Persoanele vârstnice sunt asemănătoare și sunt 

plictisitoare. 

 

Realitatea: 

Experiența vârstei a treia este heterogenă, fiind afectată de gen, 

cultură, educație, locația geopolitică, stil de viață, obiceiuri 

alimentare, credințe, resurse personale etc.  Adaptarea la acest proces 

diferă de la o persoană la alta, depinzând de imaginea de sine a 

persoanei, obiective, atitudini și strategii dezvoltate de-a lungul 

vieții. OMS (1999, p.23) concluziona că: „sănătatea și activismul la 

vârsta a treia reprezintă o oglindă a experiențelor, expunerilor și 

acțiunilor avute pe toată durata vieții”. 

 

Rolurile diferite experimentate de-a lungul vieții determină apariția 

unor diferențe interindividuale la femei și bărbați. 

Femeile au o longevitate mai mare și reprezintă o majoritate a 

persoanelor vârstnice în cele mai multe părți ale lumii. Bolile cronice 

ca osteoporoza, artrita, diabetul și hipertensiunea afectează femeile, 

iar problemele și accidentele cardiovasculare – bărbații.  

 

Remarcabil este faptul că înaintarea în vârstă are ca rezultat 

diminuarea  anxietății legate de procesul de îmbătrânire. Una dintre 

explicații ar fi acumularea experienței legate de depășirea 

stereotipurilor negative și învățarea strategiilor de a face față 

schimbărilor sociale, psihologice și situaționale. 

 

Multe persoane vârstnice sunt de acord cu faptul că pot fi percepuți 

ca fiind plictisitori și că au probleme de memorie, dar majoritatea ne 

reamintesc că au experiență bogată de viață și amintiri pe care le pot 

împărtăși generației mai tinere și astfel contribui la dezvoltarea 

societății. 
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Mitul 2. Persoanele vârstnice au o stare a sănătății deteriorată, 

sunt bolnave, cu handicap sau dizabilitate. 

 

Realitatea: 

„Îmbunătățirile recente în prevenția și îngrijirile de sănătate 

semnifică faptul că majoritatea persoanelor vârstnice vor avea un 

status al sănătății relativ bun și că boala va fi comprimată în anii 

finali ai vieții” (Quadagno, 2005). 

 

Îmbătrânirea  este mai degrabă un proces continuu decât o fază 

distinctă care începe într-o anumit moment, fiind influențată de 

factorii genetici, stadiile de dezvoltare umane și mediu. Îmbătrânirea 

nu este o nenorocire, este o parte naturală a ciclului vieții.  

 

Persoanele vârstnice resping mitul prin care sunt etichetați ca fiind 

„bolnavi”, o bună parte dintre ei având o viață activă, funcțională, în 

pofida unor suferințe pe care le consideră marginale și nu definitorii 

pentru ceea ce au fost și ceea ce sunt.  

 

Agravarea stării de sănătate este mult mai probabil să survină în anii 

finali ai vieții, după  75 ani. Iar prezența unei afecțiuni fizice nu 

înseamnă o scădere drastică a calității vieții. Persoanele vârstnice 

care își auto-evaluează pozitiv starea sănătății au o stare subiectivă 

de bine mai bună și o longevitate mai crescută. Relațiile familiale 

afectuoase, implicarea în voluntariat crește calitatea vieții și implică 

persoanele vârstnice în relații personale, familiale și comunitare 

securizante ceea ce îi protejează de impactul negativ al situațiilor 

asociate vârstei. 
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Mitul 3. Vârsta a treia este asociată cu neputința și fragilitatea 

 

Realitatea: 

Un număr semnificativ de persoane vârstnice rămân într-o formă 

fizică foarte bună, continuând să îndeplinească sarcinile cotidiene și 

având  un rol activ în cadrul familiei. Progresele medicale au 

determinat creșterea speranței de viață și asistăm la o creștere a 

incidenței bolilor cronice netratabile, dar care pot fi gestionate din 

timp (artita, diabetul, problemele cardiovasculare). Riscul unor 

afecțiuni fizice crește după vârsta de 60 ani, dar aceasta nu înseamnă 

instalarea neputinței sau dependenței.  

 

Majoritatea persoanelor vârstnice rămân conștiente, active, implicate 

și interesate. În cea mai mare parte, doar cei mai vârstnici, cei care 

suferă de afecțiuni în stadii avansate sau cei cu multiple afecțiuni 

cronice și/sau acute ajung în situația în care au nevoie de asistență în 

realizarea sarcinilor zilnice. 

 

În timp ce o serie de factori influențează negativ starea de sănătate și 

sunt incontrolabili, există multe măsuri preventive care țin de 

practicile stilului de viață sănătos și o mențin sau chiar o 

îmbunătățesc. 

 

 

Mitul 4. Persoanele vârstnice au probleme de memorie, declin 

cognitiv și devin senili. 

 

Realitatea: 

Schimbările biologice, diferențele individuale și stilul de viață pot 

afecta memoria, iar persoanele vârstnice care se apropie de 90 ani 

sunt cei mai afectați de declinul cognitiv.  
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Din păcate, există tendința de a include pe toate persoanele vârstnice 

în categoria celor cu declin, deși există alte explicații pentru anumite 

comportamente. Studiile demonstrează vârsta înaintată implică 

pierderi, dar și achiziții  

 

Demența nu este o parte normală sau inevitabilă a îmbătrânirii. Este 

adevărat că există un risc crescut a incidenței bolii Alzheimer sau a 

altor forme de demență, dar acestea afectează doar 5% dintre 

persoanele vârstnice. 

 

Se consideră că pierderile de memorie indică automat deficit de 

funcționare cognitivă, totuși, acestea pot apărea la orice vârstă din 

cauza stresului, afecțiunilor fizice sau emoționale,  abuzului de 

substanțe etc. Depresia și evenimentele stresante pot avea un impact 

negativ asupra sănătății mentale a persoanelor vârstnice. 

 

Măsurile preventive pot îmbunătăți funcționarea cognitivă și pot 

contribui la o calitate a vieții ridicată. Acestea includ adaptarea 

mediului casnic la condiția persoanei vârstnice, respectarea unui stil 

de viață corespunzător și chiar participarea la seminarii de formare 

pentru menținerea abilităților și capacităților cognitive.  

 

Persoanele vârstnice care realizează exerciții de antrenament cognitiv 

au rate scăzute ale pierderilor de memorie. Astfel, ipoteza „folosește-

o sau pierde-o” este credibilă, iar antrenamentele și practicile 

compensează unele pierderi mentale. Un studiu care a investigat 

relația între declinul cognitiv și relațiile sociale a concluzionat că 

relațiile familiale apropiate și angajamentul social cu rudele 

determină o funcționare cognitivă mai bună până la vârsta de 80 ani, 

după care nivelul este în declin. 
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Mitul 5. Îmbătrânirea  populației va determina un impact 

catastrofic asupra sistemului de îngrijiri de sănătate 

 

Realitatea: 

Îmbătrânirea nu este motivul principal al costurilor crescute legate de 

sănătate, iar limitarea îngrijirii pentru cei care sunt la finalul vieții va 

duce la economisirea a unei fracțiuni mici a costurilor legate de 

îngrijirile de sănătate. 

 

În timp ce unii factorii, care duc la o stare a sănătății deteriorată sunt 

incontrolabili, există o serie de măsuri preventive care duc la 

îmbunătățirea stării de sănătate.  

 

Politicile de sănătate actuale ar putea să se focalizeze pe medicina 

preventivă, îmbătrânirea  activă și longevivă, care va reduce 

costurile, în special prin limitarea spitalizărilor. Varianta preferată 

pentru persoanele vârstnice este să rămână acasă și să li se ofere 

servcii de suport personalizate, în caz de nevoie. Consumul de 

droguri, abuzul de alcool, traumele, violența și urmările acesteia, 

precum și complicațiile obezității reprezintă o povară mai mare 

pentru sistemul de îngrijiri de sănătate decât cele datorate 

problemelor persoanelor vârstnice. 

 

 

Mitul 6. Persoanele vârstnice nu sunt productive 

 

Realitatea: 

Persoanele vârstnice aduc o contribuție considerabilă la bunăstarea 

familiei și a comunității prin îndeplinirea rolurilor de îngrijitori și 

voluntari, continuând să fie interesați de învățarea lucrurilor noi. 

Cercetările arată că voluntariatul formal și informal are un impact 

pozitiv asupra stării subiective de bine, statutului sănătății și a 

longevității. Persoanele vârstnice sunt bone pentru nepoți sau 
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îngrijitori pentu persoanele cu demență. Joacă un rol important în 

menținerea și promovarea culturii și în împărtășirea experiențelor 

istorice.  

 

 

Mitul 7: Persoanele vârstnice nu au energie și vitalitate, sunt 

triste, depresive, singure și izolate de societate 

 

Realitatea: 

Depresia și singurătatea pot afecta persoane de diferite vârste din 

motive variate. Ieșirea la pensie poate fi resimțită ca o criză din 

cauza factorilor precum pierderea rolului, preocupările financiare și 

stare de sănătate precară. Adaptarea la cerințele inerente vârstei a 

treia diferă de la persoană la persoană, fiind mai mult sau mai puțin 

reușită. Într-adevăr, unele persoane vârstnice pot fi morocănoase și 

singure, dar le displace afirmația că sunt întotdeauna acasă și nu au 

nimic de făcut. Totuși, majoritatea este implicată activ în treburile 

familiale. 

 

Mitul 8. Forța de muncă vârstnică este mai lentă și mai puțin 

productivă decât cea tînără 

 

Realitatea: 

Din păcate, deseori lucrătorii în vârstă sunt disponibilizați sau 

încurajați să demisioneze, datorită restructurărilor organizaționale. 

Iar atunci când își caută un loc de muncă, există un risc mare să fie 

supuși discriminării. Unele idei eronate legate de persoanele 

vârstnice incluse în acest mit: sunt prea bătrâne pentru a continua 

munca, arată puțin interes față de angajator, prezintă un nivel ridicat 

de absenteism, formarea lor este o pierdere de timp pentru că oricum 

urmează să se pensioneze, sunt incapabili să folosească tehnologia.  
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În realitate, s-a dovedit că au experiență valoroasă, angajament 

pentru calitate ridicată a muncii, absenteism scăzut și un număr mai 

mic de accidente în comparație cu lucrătorii mai tineri. De asemenea, 

sunt motivați să aibă succes și aduc experiență, dedicație, 

concentrare, stabilitate, istorie, cunoștințe valoroase organizației și, 

când li se oferă oportunități,  performează.  

 

 

Mitul 9. Persoanele vârstnice sunt incapabile să învețe 

 

Realitatea: 

Persoanele vârstnice sunt interesate să învețe lucruri noi pentru a 

achiziționa cunoștințe, abilități, interese. Există o asociere puternică 

între îmbătrânirea  reușită și interesul pentru a învăța ceva nou, de a 

fi implicat în activități noi și de a găsi modalități noi de petrecere a 

timpului liber.  

 

Învățarea tehnologiilor nu reprezintă o prioritate pentru persoanele 

vârstnice pentru că nu este evidentă relevanța pe care ar avea-o în 

viața lor cotidiană. Acest tipic însă se va schimba, persoanele 

familiarizate cu tehnologia avansează în următoarea etapă de vârstă 

și utilizarea acesteia devine o normă. 

 

 

Mitul 10. Persoanele vârstnice sunt o categorie cu risc crescut de 

a deveni victime ale crimelor și jafurilor 

 

Realitatea: 

Persoanele vârstnice au un risc mai scăzut de a deveni victime a 

oricărui tip de infracțiune în comparație cu persoanele care au între 

20 și 64 ani. În același timp, contrar evidențelor statistice persoanele 

vârstnice prezintă un nivel ridicat de anxietate legat de faptul că ar 
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putea deveni victime. Iar poveștile senzaționale vehiculate de media 

contribuie la înfricoșare și la conștientizarea vulnerabilității lor.  

 

De menționat că acele persoane vârstnice care sunt mai active și mai 

implicate în comunitatea lor prezintă niveluri mai scăzute de 

anxietate. Adevărul este că persoanele vârstnice sunt expuse 

infracțiunilor care țin de calitatea lor de consumator. Persoanele 

vârstnice care sunt active social, comercial și financiar sunt mult mai 

expuse la riscul de a deveni victime ale infracțiunilor de consum în 

comparație cu persoanele tinere, dar la un risc mai mic de a deveni 

victime ale infracțiunilor săvârșite prin intermediul internetului. 

Membrii de familie sunt deseori implicați în gestionarea situației 

financiare a persoanelor vârstnice, ceea ce i-ar putea face vulnerabili 

la activitățile frauduloase. Se impune îmbunătățirea alfabetizării 

financiare pentru a putea administra de sine stătător partea 

financiară, în special cea mediată de noile tehnologii. 
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6. Impactul miturilor și al stereotipurilor asupra persoanelor 

vârstnice 

Aliona Dronic 

 

O parte din credințele și convingerile care se regăsesc în miturile și 

stereotipurile legate de persoanele vârstnice își au originea în 

observațiile și experiențele legate de caracteristicile acestora. În 

același timp, acestea sunt suprageneralizate, caricaturizate și 

exagerate, și nu se aplică la o proporție mare a persoanelor vârstnice 

(Kotter-Grühn, 2015). În acest context este surprinzător că nu doar 

tineri adulți, dar și persoanele vârstnice aderă și cred în aceste mituri 

(Hummert et al., 1994). 

 

Spre deosebire de stereotipurile legate de rasă sau de gen care 

afectează doar anumiți membri ai societății, cele legate de vârstă sunt 

relevante pentru toți cei care ajung la o anumită etate. În acest 

context, consecințele acestora trebuie foarte bine înțelese.  

 

Miturile și stereotipurile determină promovarea unor atitudini ageiste 

și nedemne față de persoanele vârstnice care se materializează în : 

 slaba promovare la locul de muncă 

 refuzul angajatorilor de a investi prin pregătiri de specialitate 

 tratarea în moduri care promovează dependența mai mult 

decât autonomia 

 comunicarea prin folosirea unui anumit tip de limbaj (limbaj 

destinat copiilor) 

 privarea de oportunități similare celor de care se bucură 

adulții tineri 

 supunerea la comportamente de disprețuire, batjocură și 

chiar abuz 

 emiterea unor acuzații de consum excesiv a îngrijirilor 

medicale, bani care ar putea fi redirecționați către educație, 



34 
 

infrastructură etc. (Kotter-Grühn, 2015; Mei, Fast, Eales, 

2013) 

 

O altă consecință importantă este „auto-stereotipizarea”, credința în 

stereotipuri și aplicarea acestora la propria persoană. „Auto-

stereotipizarea” limitează ariile de acțiune și asumarea unor roluri 

pentru că se consideră a fi „prea tineri” sau „prea bătrîni” (Abrams et 

al., 2015), având un impact negativ asupra imaginii de sine, 

încrederii în sine, abilităților și capacităților (Palmore, 1999). 

 

Multe persoane evită situațiile în care ar putea fi evaluate eronat din 

cauza vârstei. Ideea că persoanele pot fi amenințate de stereotipurile 

negative care li se aplică este un fenomen foarte bine cercetat de 

psihologia socială și cunoscut ca amenințarea stereotipului 

(stereotype threat, Steele, 2010). Amenințarea stereotipului apare 

când o persoană înfruntă o situație cu un risc crescut de confirmare a 

stereotipului negativ care se aplică grupului căruia îi aparține. Mai 

mult de o decadă de cercetări au confirmat faptul că persoanele 

vârstnice pot fi vulnerabile la amenințarea stereotipului când 

performează sarcini de memorie, cognitive, fizice. În consecință, ar 

putea performa sub potențialul pe care îl au (Hess et al., 2003). De 

exemplu, simplul fapt de a le spune persoanelor vârstnice că vor fi 

comparate cu adulții tineri poate diminua capacitatea lor fizică, 

reducând forța de prindere cu 50% (Swift et al., 2012). 

 

 

  



35 
 

7. Contribuțiile aduse de către persoanele vârstnice  

Aliona Dronic 

 

Este crucial, pentru a contracara atitudinile ageiste din societate, 

recunoașterea valorii persoanelor vârstnice. Contribuțiile din diferite 

domenii aduc beneficii enorme societății. (Mei, Fast, Eales,  2013).  

 

7.1 Contribuțiile persoanelor vârstnice în domeniul familial  

 

 În calitate de bone și asistente pentru persoanele cu 

afecțiuni fizice 

 

Persoanele vârstnice nu sunt doar beneficiare ale serviciilor de 

îngrijire și asistență, ci le oferă la rândul lor sprijin rudelor sau 

persoanelor străine. Îngrijirea adulților și a copiilor care suferă de 

diverse afecțiuni fizice sau dizabilități, creșterea și educarea 

nepoților, pregătirea meselor, curățarea spațiului locativ, spălarea și 

călcatul hainelor, realizarea cumpărăturilor reprezintă unele dintre 

angajamentele pe termen lung în care se implică persoanelor 

vârstnice (Hollander & Liu, 2008). 

 

 În calitate de părinți 

 

Contrar credințelor existente, persoanele vârstnice oferă mai mult 

suport copiilor decât primesc, suport de ordin financiar și emoțional 

(Neysmith & Reitsma-Street, 2009). Metode comune de asistență 

financiară se referă la ajutor în achiziționarea casei și a mașinii, în 

susținerea cheltuielilor legate de educație și de traiul zilnic. De 

asemenea, copii sunt cei care beneficiază de moștenire sub formă de 

bani, afaceri sau imobile  (Ploeg et al., 2004). 
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Părinții își susțin copii ca o cale de a îi ajuta să construiască și re-

construiască viața și viitorul securizant, când copii își creează 

propriile familii, încep o carieră, trec prin crize sau tranziții dificile 

ca divorțul, șomajul, îmbolnăviri etc. (Ploeg et al., 2004). Mai mult 

decât atât, mulți părinți își împart casa cu un copil adult care, din 

diverse motive, a revenit în casa părintească. 

 

O situație particulară de oferire a unui suport continuu este situația 

părinților cu copii adulți care suferă de diverse dizabilități. În aceste 

cazuri, rolul de părinte devine o responsabilitate pe viață de îngrijire 

a acestor copii (Fast et al., 2013). Părinții cu copii adulți dependenți 

trebuie să gestioneze boala copiiilor pentru perioade lungi de timp și 

devin epuizați emoțional și fizic. Înaintarea în vârstă determină 

apariția preocupării referitoare la cine va avea grijă de copiii atunci 

când ei nu vor mai fi capabili.  

 

 În calitate de bunici 

 

Majoritatea persoanelor vârstnice sunt bunici și se implică în 

activități variate cu nepoții, asigurând resurse materiale și non-

materiale cum ar fi cadouri, creșterea și îngrijirea, transmiterea 

valorilor familiale și sociale (Rosenthal & Gladstone, 2000). 

 

De exemplu, în 2004 în Canada, persoanele vârstnice au petrecut mai 

mult de 4 milioane de ore neplătite în fiecare săptămână pentru a 

îngriji nepoții (Statistics Canada, 2011a). Bunicile, de obicei, 

vorbesc cu  nepoții despre problemele emoționale și interpersonale, 

în timp ce bunicii oferă sfaturi legate de educație, situație materială 

și căutarea unui loc de muncă (Rosenthal & Gladstone, 2000).  

 

De asemenea, oferă valoroase momente de respiro pentru părinți, 

suport cu  transportul, intervenții medicale și terapeutice și asistență 

financiară pentru nepoții cu dizabilități, pe care îi iubesc 
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necondiționat (Trute, Worthington & Hiebert-Murphy, 2008). Mulți 

bunici descriu munca lor neplătită mai mult decât un job full-time. 

 

7.2 Contribuțiile persoanelor vârstnice în domeniul comunitar 

 

Multe organizații non-guvernamentale și de caritate consideră că 

persoanele vârstnice sunt surse valoroase, de încredere, dornice de 

muncă și nevalorificate de voluntariat care demonstrează etică, 

răbdare, empatie, cunoștințe largi legate de probleme sociale. 

Acestea sunt abilități instrumentale valoroase care sunt dobândite cu 

doar cu înaintarea în vârstă și înțelepciunea (Dosman et al., 2006). 

Persoanele vârstnice tind să își concentreze activitatea  de voluntariat 

în mai multe arii. Cele mai multe ore sunt petrecute în  organizații 

religioase și cele care furnizează servicii sociale și în instituții 

medicale. 

 

Motivele pentru care persoanele vârstnice se implică în activități de 

voluntariat sunt diverse: valorizarea importanței de a contribui la 

comunitate, dorința de a rămâne în contact cu prietenii, să 

întâlnească noi oameni și de a construi rețele sociale sau pentru 

utilizarea productivă a abilităților și experienței. Pentru multe 

persoane vârstnice, oportunitatea de a face voluntariat poate servi ca 

un important mecanism de coping, ajutând să ușureze trecerea spre 

noul rol de pensionare cu mai puține reponsabilități formale și mai 

mult timp liber (Narushima, 2005). 

 

În timp ce comunitatea beneficiază de voluntariatul persoanelor 

vârstnice, de asemenea beneficiază de o calitate a vieții ridicate, 

sănătatea și starea subiectivă de bine (Cattan, Hogg & Hardill, 2011). 

Voluntariatul și ajutarea celorlalți se asociază cu nivel scăzut de 

depresie (Mechakra-Tahiri, Zunzunegui, Préville & Dubé, 2010). 
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7.3 Contribuțiile persoanelor vârstnice în domeniul economic 

 

 În calitate de angajați 

 

Per total, participarea persoanelor vârstnice în piața forței de muncă 

plătite aduce beneficii societății în multe moduri. Angajatorii 

păstrează persoanele care au abilități și cunoștințe și lideri maturi 

care sunt capabili să mentorizeze angajații tineri. Taxele plătite  de 

către persoanele vârstnice contribuie la bugetul guvernamental în 

timp ce angajarea continuă contribuie la sustenabilitatea economiei și 

a pieții de muncă (National Seniors Council, 2011).  

 

 În calitate de consumatori 

 

Contrar stereotipului că persoanele vârstnice au puțini bani sau o 

mică dorință de a cheltui bani, condiția economică a persoanelor 

vârstnice se îmbunătățește având venituri mai mari și o creștere a 

economiilor. În prezent, cheltuielile se concentrează pe 

medicamente, produse alimentare, întreținere, facturi, sau transport. 

 

7.4 Contribuțiile persoanelor vârstnice în domeniul civil 

 

 În calitate de cetățeni 

 

Persoanele vârstnice contribuie la bunăstarea statului ca persoane 

care votează, reprezentanți politici, activiști politici și sociali. 

Participarea civică, incluzând votarea, participarea la ședințele 

publice și guvernamentale și se implică în procesele politice prin 

alăturarea la partidele politice. Aceste comportamente cresc în 

frecvență cu timpul și cunoștințele, odată cu vârsta (Pammett & 

LeDuc, 2003). 
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Persoanele vârstnice simt că înaintarea în vârstă îi determină să aibă 

un interes mai mare în politică pentru că sunt preocupați pentru 

generațiile mai tinere, cu dorința de a face contribuții societății sau 

au descoperit că politica le stimulează interesul. Persoanele vârstnice 

au motivație mai mare de a vota decât cetățenii mai tineri pentru că 

sunt rezidenți în comunitatea lor pentru o perioadă mai lungă, înțeleg 

problemele curente și se identifică cu partidele politice. O creștere 

mai mare a implicării civice a persoanelor vârstnice poate fi atribuit 

faptului că sunt preocupați de problemele politice precum: îngrijirile 

de sănătate, beneficiile de pensionare, taxe, inflație, toate fiind 

proemintente pe agenda politică în anii recenți (McPherson, 2004). 
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8. Cum creăm un context pentru a îmbătrâni cu demnitate și 

speranță 

Aliona Dronic 

 

Promovarea unei atitudini demne și pozitive față de  persoanele 

vârstnice se poate realiza prin schimbarea stereotipurilor negative și 

a miturilor internalizate atât la nivel de societate, cât și la nivel de 

persoană vârstnică.  

 

8.1 Creșterea frecvenței de portretizare a persoanelor vârstnice 

în mass-media 

 

Persoanele vârstnice sunt un grup subreprezentat în toate formele 

mass-media: televiziune, radio, ziare, filme, emisiuni (Zhang et al., 

2006), agențiile de publicitate evitând să creeze o asociere între un 

anumit produs și o conotație specifică negativă a vârstei a treia 

(Kotter-Grühn, 2015). În cazurile în care sunt reprezentate, imaginea 

lor tinde să fie excesiv de pozitivă și ilustrează stereotipurile pozitive 

sau contrariul stereotipurile negative predominante în societate 

(Kessler, Schwender & Bowen, 2010). Această portretizare a 

persoanelor vârstnice ca fiind active, implicate social, productive, 

înțelepte poate avea un efect pozitiv asupra societății prin mutarea 

atenției de pe aspectele negative ale vârstei a treia, pe furnizarea unor 

modele de îmbătrânire reușită și prin sublinierea diversității 

persoanelor vârstnice. Totuși, portretizarea excesiv de pozitivă poate 

determina așteptări prea optimiste legate de această, care pot provoca 

dezamăgire și distanțare când realitatea se dovedește a fi diferită. 

 

Creșterea frecvenței de apariție a persoanelor vârstnice în media ar fi 

un pas important de familiarizare și de educare în ceea ce privește 

diversitatea caracteristicilor persoanelor vârstnice, luând în 

considerare interacțiunile reduse ale tinerilor și cu  persoanele 

vârstnice. Este importantă oferirea unei imagini mai realiste a 
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procesului de îmbătrînie și accentuarea diferențelor enorme 

interindividuale. 

 

8.2 Asigurarea oportunităților pentru interacțiuni 

intergeneraționale 

 

Creearea unor contexte de interacțiuni între persoanele vârstnice și 

tineri este o modalitate promițătoare de schimbare a percepțiile 

sociale negative față de persoanele vârstnice. Oportunitățile sunt 

multiple, organizații non-guvernamentale fiind un vehicul important 

în acest sens.  

 

Vizitarea căminelor pentru persoanele vârstnice de către copii, 

activități realizate împreună, ateliere de împărtășire a experiențelor 

sau chiar de mentorizare sunt doar câteva dintre acțiunile care pot fi 

implementate. Astfel, copiii și tinerii ar avea ocazia să se 

familiarizeze cu această etapă normală a vieții, să aleagă modele de 

îmbătrânire reușită, să diminueze anxietatea legată de îmbătrânire și 

să experimenteze demontarea unor mituri. 

 

În ultima perioadă, asemenea programe de intervenție au devenit mai 

populare și au demonstrat rezultate pozitive în schimbarea 

atitudinilor față de stereotipurile legate persoanele vârstnice (Kotter-

Grühn, 2015). De asemenea, de remarcat sunt efectele pozitive pe 

care le au asupra persoanelor vârstnice în ceea ce privește 

sentimentul de productivitate, stima de sine sau funcționare cognitivă 

(Kessler & Staudinger, 2007). 

 

Este important că cercetările în domeniul interacțiunilor 

intergeneraționale să fie sintetizate sistematic pentru a identifica 

acele elemente ale programelor de intervenție care produc schimbări 

pozitive în percepția socială a persoanelor vârstnice pentru a putea 

realiza programe standardizate (Kotter-Grühn, 2015). 
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8.3 Schimbarea percepțiilor cu privire la îmbătrânire 

 

Stereotipurile legate de vârsta a treia sunt deseori internalizate de 

către persoanelor vârstnice. Schimbările în atitudinea socială față de 

îmbătrânire vor determina, într-un final, schimbări ale perspectivelor 

personale. Totuși, acesta este un proces de lungă durată, dat fiind 

faptul că stereotipurile încă persistă în societatea actuală.  

 

Campaniile de promovare a unei îmbătrâniri demne, psihoeducația 

referitoare la schimbările pozitive legate de procesul de îmbătrânire, 

corectarea concepțiilor greșite, informarea cu privire la aspectele 

normale și patologice ale procesului de îmbătrânire, familiarizarea cu 

ideea de îmbătrânire reușită, împuternicirea persoanelor vârstnice pot 

fi strategii bune pentru îmbunătățirea percepției de sine a persoanelor 

vârstnice. 

 

8.4 Încurajrea participării sociale pentru a avea o bătrînețe 

demnă – recomandări din Strategia naţională pentru 

promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor 

vârstnice  2015–2020  

 

Îmbunătăţirile suplimentare în domeniul sănătăţii şi educaţiei, 

precum şi un număr mai mare de persoane care dispun de timp după 

pensionare vor oferi României un grup de vârstnici capabili să 

contribuie semnificativ la dezvoltarea societăţii românești prin 

participarea lor socială. S-a observat că există o legătură între 

implicarea civică, atât prin reţele sociale formale, cât şi informale și 

îmbunătățirile aduse printr-o varietate de măsuri de creştere a 

nivelului de bunăstare, inclusiv a nivelului de fericire, a satisfacţiei 

cu privire la viaţă, a stimei de sine, a sentimentului de control, a 

sănătăţii fizice, precum şi a duratei de viaţă.  
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Participarea socială sub formă de implicare civică activă şi 

voluntariat contribuie şi la bunăstarea destinatarilor acestor eforturi; 

de exemplu, în cadrul activităţilor educative, copiii pot beneficia 

foarte mult de prezenţa și experienţa vârstnicilor. De asemenea, 

implicarea civică prin intermediul oferirii serviciilor sociale bazate 

pe voluntariat oferă un beneficiu economic substanțial comunităţilor 

care funcţionează cu un buget restrâns şi care au nevoi sociale 

crescute.  

 

În anul 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 78 privind reglementarea 

activităţii de voluntariat în România prin care voluntariatul este 

recunoscut ca “un factor important în crearea unei pieţe europene 

competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării 

profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale.” Totuși, 

România se clasează printre ultimele state ale UE28 în ceea ce 

priveşte orele de voluntariat prestate de populaţia vârstnică.  

 

Existenţa Consiliului Naţional pentru Persoane Vârstnice, respectiv a 

Consiliilor Judeţene pentru Persoane Vârstnice, a comitetelor de 

dialog civic ale persoanelor vârstnice, a Caselor de ajutor reciproc 

ale pensionarilor, în cadrul cărora sunt activi aproximativ 35% din 

pensionari, a diferitelor consilii consultative ale pensionarilor, 

precum și activitatea din cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor, 

promovează pe de o parte participarea socială a persoanelor 

vârstnice, iar pe de altă parte susține implementarea măsurilor de 

protecţie a acestora. 

 

Românii de toate vârstele ar avea de câştigat de pe urma introducerii 

unui organism guvernamental, responsabil cu creşterea vizibilităţii, şi 

atractivităţii voluntariatului. Canalele de comunicare dintre Guvern 

şi populaţia vârstnică ar putea fi îmbunătăţite printr-o mai bună 

reprezentare şi mai multe subiecte de discuţie. Mass media şi 

modelele de comunicare ar putea fi utilizate eficient pentru a 
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promova în mod creativ ideea de îmbătrânire activă. Companiile 

trebuie încurajate să fie mai proactive în sprijinirea participării 

angajaţilor în activităţi de voluntariat. Mai multe opţiuni de îngrijire 

formală acordată copiilor şi vârstnicilor ar permite, de asemenea, 

populaţiei în vârstă să ia în considerare o gamă mai largă de opţiuni 

de a lua parte la viaţa socială. Reducerea barierelor legate de venit, 

starea de sănătate și accesul la infrastructură conduce fără îndoială la 

creşterea nivelului voluntariatului.  

 

  



46 
 

  



47 
 

9. Îmbătrânirea de succes – dezideratul secolului nostru 

Ioana Dana Alexa, Ramona Stefaniu, Irina Mihaela Abdulan, Adina 

Carmen Ilie, Anca Iuliana Pîslaru, Adriana Pancu 

 

Progresele înregistrate în ultima sută de ani în medicină au avut drept 

rezultat o creştere constantă a duratei medii de viaţă a populaţiei 

globului. Acest fenomen se datorează, pe de o parte, tratării şi 

prevenirii eficiente a bolilor infecţioase, cu scăderea drastică a 

mortalităţii prin epidemii şi, pe de altă parte, găsirii de soluţii 

terapeutice eficiente în cazul bolilor acute ameninţătoare pentru 

viaţă, cum ar fi: infarctul acut de miocard, accidentul vascular 

cerebral, crizele hipertensive, insuficienţa cardiacă acută de diverse 

cauze. 

 

Creşterea duratei de viaţă a dus la creşterea contingentului vârstnic, 

adică a persoanelor peste 65 de ani; din păcate, acest fenomen nu s-a 

însoţit şi de o creştere proporţională a contingentului tânăr, pentru 

păstrarea unor proporţii armonioase între populaţia activă şi 

populaţia pensionară, astfel încât asistăm la apariţia unui fenomen 

demografic cunoscut sub numele de îmbătrânirea populaţiei. Acest 

fenomen are consecinţe numeroase pe diverse planuri: economic, 

social, medical, necesitând astfel generarea de noi proiecte şi politici 

de abordare a populaţiei vârstnice.  

Aceste schimbări au început să se facă simţite din ce în ce mai mult 

în ultimii treizeci de ani, antrenând nu numai modificarea viziunii 

asupra modului în care trebuie păstraţi sau reinseraţi vârstnicii în 

activităţi economice şi sociale dar şi asupra modului în care trebuie 

abordată starea lor de sănătate. 

 

Secolul XXI este considerat secolul prevenţiei, pornindu-se de la 

premiza că este mult mai eficient (medical şi financiar) să prevenim 
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apariţia bolilor decât să le tratăm, iar acest curent de opinie are la 

bază reîntoarcerea la un mod de viaţă sănătos, accentuându-se faptul 

că reluarea unor principii sănătoase de trai se recomandă la orice 

vârstă, inclusiv la persoana foarte vârstnică. 

 

Concomitent, secolul XXI este martorul unor modificări 

fundamentale în abordarea persoanelor vârstnice, lansând sloganul 

„Să avem o îmbătrânire reuşită”, slogan care reflectă ţelul medicinei 

geriatrice, şi anume păstrarea cât mai mult timp posibil a unei calităţi 

a vieţii cât mai aproape de aşteptările fiecărui vârstnic. Nu putem trăi 

veşnic, dar dorim să trăim cât mai mult şi cât mai bine. Pentru 

obţinerea acestui deziderat, fiecare vârstnic ar trebui evaluat de o 

echipă multidisciplinară care va elabora un plan individual de măsuri 

menite să asigure trecerea armonioasă şi, pe cât posibil, fără 

interferenţa de boli, prin diversele stadii ale procesului de 

îmbătrânire fiziologică. Aceste planuri individuale îşi propun 

păstrarea calităţii vieţii şi a independenţei fizice, psihice, spirituale, 

financiare şi sociale cât mai mult timp posibil, încercând scurtarea la 

maxim a perioadei de final, grevată de suferinţă, boală, dizabilitate şi 

dependenţă. 

 

Conceptul de „calitate a vieţii” este relativ nou în peisajul socio-

uman, aparând în preocupările socio- medicale în a doua jumătate a 

secolului XX. În medicină, acest concept se referă la bunastarea 

fizică, psihică şi socială a fiecărui individ, precum şi capacităţile 

acestuia de a-şi îndeplini sarcinile obişnuite în existenţa de zi cu zi 

(OMS, 1998). 

 

O abordare mai practică a noţiunii de calitate a vieţii în medicină ne 

arată că evaluarea acestui fenomen capătă o importanţă deosebită în 

determinarea efectelor bolilor (şi, în paralel, a tratamentelor acestora) 

asupra capacităţii fiecăruia de a-şi desfăşura activităţile cotidiene la 

parametrii doriţi sau cât mai aproape de propriile aşteptări. 
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Instrumentele de apreciere a calităţii vieţii au fost, iniţial, chestionare 

relativ simple; pe măsură, însă, ce se depistau valenţe noi ale calităţii 

vieţii, aceste instrumente au devenit complexe, necesitând un timp 

îndelungat de completare. Mai mult, experienţa a arătat că fiecare 

boală influenţează diferit calitatea vieţii, astfel încât au apărut 

chestionare diferite pentru boli diferite. Există metode de apreciere 

separate pentru bolile cardio-vasculare, bolile respiratorii, neoplazii, 

boli neurologice etc. 

 

Evaluarea calităţii vieţii la persoana vârstnică rămâne un teritoriu 

supus în continuare unor cercetări intense deoarece realizarea unui 

instrument adecvat de apreciere a calităţii vieţii ne va permite să 

monitorizăm eficacitatea programelor terapeutice individuale 

(concepute, aplicate şi supravegheate de echipa multidisciplinară 

geriatrică), asigurând un feedback eficient care să contribuie major la 

asigurarea pe termen lung a unui mod de viaţă satisfăcător şi la 

garantarea unei complianţe terapeutice adecvate. 

 

Îmbătrânirea de succes trebuie să ţină cont şi de fenomenele inerente 

de deteriorare progresivă a funcţiilor tuturor aparatelor şi sistemelor 

corpului, persoana vârstnică devenind, pe măsura înaintării în vârstă, 

tot mai vulnerabilă la diverşii factori de stress din exterior dar şi din 

interiorul propriului organism. Fragilitatea devine astfel un element 

cheie în asigurarea unei bătrâneţi demne şi în menţinerea unei calităţi 

a vieţii satisfăcătoare. 

 

Conceptul de fragilitate, deşi cunoscut de multă vreme, capătă un 

interes deosebit în lumea medicală abia în ultimii 40 de ani, odată cu 

fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. Studiile iniţiale s-au axat 

asupra fragilităţii fizice deoarece era aspectul cel mai vizibil în 

procesul de declin fiziologic, având şi consecinţe severe asupra 

gradului de independenţă fizică, asupra accentuării sedentarismului 
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şi a bolilor metabolice şi cardio-vasculare, crescând gradul de 

dizabilitate şi nevoia de îngrijiri medicale cu costuri ridicate. 

Ulterior, se atrage tot mai mult atenţia asupra fenomenului de 

fragilitate psihică şi socială, care, la rândul lor, pot induce fragilitatea 

fizică. 

 

Echipele geriatrice au observat din ce în ce mai frecvent influenţa 

majoră a stării psihice asupra gradului de rezistenţă la boli, subliniind 

astfel necesitatea introducerii de instrumente de apreciere a 

fragilităţii psihice, mai ales la persoanele cu risc crescut: imediat 

după pensionare, vârstnici aflaţi în perioade de doliu, pierderea 

partenerului, a copiilor, prietenilor etc. La acest tablou se adaugă şi 

modificările survenite în viaţa socială a vârstnicului şi care pot 

influenţa negativ capacitatea acestuia de a duce o viaţă echilibrată şi 

împlinită: scăderea veniturilor după pensionare, lipsa unei activităţi 

intelectuale constante, lipsa legăturilor sociale, marginalizarea de 

către societate, imposibilitatea de a ţine pasul cu inovaţiile 

tehnologice, cu ritmul societăţii înconjurătoare.  

 

Toate aceste elemente au dus la conturarea unei definiţii a fragilităţii 

prin prisma aplicabilităţii sale la populaţia vârstnică. Astfel, 

fragilitatea este considerată un sindrom geriatric ce afectează 

semnificativ procesul de îmbătrânire fiziologică, fiind un factor de 

prognostic negativ asupra morbidităţii şi mortalităţii persoanelor 

vârstnice. În acelaşi timp, fragilitatea este un fenomen dinamic, ce 

poate evolua fie spre agravare, cu amprentarea stării de sănătate, 

creşterea dependenţei, a bolilor concomitente şi a nevoii de servicii 

medicale şi a costurilor de îngrijire, fie poate regresa spre statutul de 

pre-fragil sau chiar robust, cu ameliorarea independenţei şi 

îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

 

Majoritatea autorilor consideră că există trei stadii ale fragilităţii. 

Primul stadiu, preclinic, corespunde unei stări în care organismul are 
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suficiente rezerve fiziologice pentru a răspunde la factori de 

agresiune din mediul extern sau intern, precum acutizarea unei boli, 

producerea unui traumatism sau apariţia unui stres. Fragilitatea 

preclinică este complet reversibilă, este stadiul în care recuperarea se 

pote face integral, mai ales dacă sunt identificate elementele asupra 

cărora trebuie acţionat. Intervenţiile trebuie gestionate de persoane 

calificate şi trebuie susţinute de un suport familial plin de grijă şi 

afecţiune. 

 

Al doile stadiu este stadiul de fragilitate manifestă clinic, care 

corespunde unei stări în care rezervele funcţionale disponibile sunt 

insuficiente. În acest stadiu, recuperarea este incompletă, dar un plan 

terapeutic bine gândit şi adaptat profilului pacientului poate favoriza 

trecerea spre stadiul pre-fragil, cu ameliorarea evidentă a stării de 

sănătate şi a calităţii vieţii.  

 

Stadiul final, cel al complicaţiilor fragilităţii, rezultă din 

vulnerabilitatea fiziologică şi reducerea rezervelor funcţionale. 

Organismul nu mai este capabil să faca faţă agresiunilor, ceea ce va 

duce la un risc crescut de căderi, dizabilitate, polimedicaţie, 

spitalizări prelungite, infecţii severe, instituţionalizare şi deces. 

 

Fragilitatea este recunoscută printr-o multitudine de semne si 

simptome precum slăbiciune, oboseală, scădere ponderală, scăderea 

capacității de a menține echilibrul, nivel scăzut de activitate fizică, 

scăderea performanței motorii, retragere socială, modificări cognitive 

ușoare și creșterea vulnerabilității la stresori. 

Există numeroase scale de apreciere a gradului de fragilitate, de la 

cea mai simplă, elabirată de Linda Freid în 1991 şi care explora 

numai fragilitatea fizică, până la scale complexe, care să cuprindă şi 

componentele psihologică, socială, spirituală etc precum şi diverse 

sisteme de biomarkeri ce ar putea evalua precoce dezvoltarea 

fragilității. În prezent, diagnosticarea corectă şi completă a 
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vârstnicului fragil sau cu risc de fragilitate se face prin evaluarea 

geriatrică exhaustivă, realizată de echipa geriatrică multidisciplinară. 

Aplicarea scorurilor de fragilitate în mod sistematic la populaţia 

vârstnică ar duce la depistarea şi încadrarea stadială a fragilității iar 

intervenția precoce de combatere a acestui sindrom poate face 

diferența între autonomie și dependență, între activ și imobilizat la 

pat și, într-un final, între o calitate a vieții optimă și „povara 

bătrâneții”. 

 

O evaluare geriatrică periodică în rândul populației vârstnice 

sănătoase poate preveni instalarea fragilității sau măcar evoluția 

acesteia spre stadiile finale. Profilaxia primară este însă foarte 

importantă. Depistarea precoce a statusului de fragil pe lângă 

scăderea poverii socio-economice, aduce o îmbunătățire netă a 

calității vieții pacientului vârstnic, reducând povara morbidității și a 

dizabilității în rândul populației vârstnice vulnerabile.  
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10. Echipa multidisciplinară și evaluarea geriatrică 

Anca Iuliana Moroşanu 

 

Evaluarea geriatrică este un proces multidimensional, destinat pentru 

a evalua sănătatea fizică, mentală și cognitivă, capacitatea 

funcțională a unui vârstnic fragil și situația sa socială și de mediu, în 

vederea organizării unui plan de îngrijire și monitorizare pe termen 

lung. Ea acordă o mare importanță pentru toate elementele care 

asigură o bună calitate a vieții: problemele de sănătate, capacitatea 

funcțională și problemele psihosociale. 

 

Evaluarea geriatrică are două obiective principale:  

 mai bună gestionare a tuturor afecțiunilor pacientului (după 

consultarea mai multor specialiști: cardiologi, neurologi, 

reumatologi, oftalmologi, etc) și o mai bună supraviețuire 

sub tratament, cu mai multe obiective: 

o prevenirea iatrogeniei  

o reevaluarea și ajustarea tratamentelor la 

evenimentele ce pot să apară în timpul vieții 

pacientului 

o reevaluarea periodică a complianței/aderenței 

terapeutice, în special terapia non-farmacologică 

o păstrarea calității vieții. 

 consilierea pacientului în vârstă în ceea ce privește accesul la 

îngrijirile cele mai potrivite pentru profilul său psihologic. 

 

Componentele evaluării geriatrice cuprind: 

 Evaluarea medicală, ce presupune o cunoaștere amănunțită a  

tuturor afecțiunilor avute de-a lungul vieții până la cele mai recente 

și a diferitelor scheme de tratament prescrise (doze, orar, toleranță, 

complianță, automedicație) completată de  un examen clinic obiectiv 

amănunțit care să permită diagnosticarea completă a problemelor de 
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sănătate existente la momentul vizitei. Aceste informații sunt 

obținute atât direct de la pacientul vârstnic cât și prin intermediul 

familiei sau a persoanei care îngrijește vârstnicul (numai dacă 

vârstnicul prezinta tulburări cognitive). Examenul clinic va fi 

efectuat de medicul geriatru cu atenție și blândețe, fără a omite în 

particular funcțiile senzoriale (văz, auz), continența, mersul și 

echilibrul. Evaluarea medicală va conduce și la dirijarea pacienților 

către eventuale consulturi interclinice suplimentare (cardiologie, 

neurologie, reumatologie, etc). 

 Evaluarea funcţională - apreciază capacitățile vârstnicului de  

a efectua corect următoarele tipuri de activități: activităţile de zi cu zi 

(chestionarul ADL - cuprind activitățile de îngrijire a propriei 

persoane pe care oricine trebuie să le parcurgă zilnic, precum: igiena 

corpului, alimentația, mersul la toaletă, continența, locomoția etc) și 

activităţile instrumentale de zi cu zi (chestionarul IADL cuprind 

activitățile prin care o persoană poate trăi independent în propria 

casă - utilizarea telefonului, a banilor, a mijloacelor de transport, 

cumpărarea medicamentelor etc). Rezultatele obținute sunt analizate 

de echipa multidisciplinară, care stabilește gradul de 

handicap/dependență și tipul de asistență de care pacientul are 

nevoie. 

 Evaluarea cognitivă - apreciază status-ul memoriei și a  

comportamentului mental, afectiv, emoțional și social al vârstnicului. 

Există numeroase teste de depistare a disfuncției cognitive, cel mai 

utilizat este chestionarul MMSE pentru că este eficient și facil de 

realizat. Aprecierea funcției cognitive se bazează pe completarea, 

împreună cu personalul geriatric, a chestionarului MMSE după ce s-a 

realizat o relație de comunicare și încredere cu pacientul vârstnic. 

Având în vedere riscurile de a se obține rezultate eronate (prin lipsa 

de răbdare și/sau de experiență a medicului, prin suplinirea 

tulburărilor de memoriei cu o educație bună sau, invers, lipsa 

educației putând preta la confuzii cu tulburările de memorie), este 

imperios necesar ca acest test să fie completat numai în prezența de 
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persoane cu experiență în domeniu. Întrebările vizează orientarea, 

memoria, atenția, calculul, reproducerea informației, limbajul. 

Suplimentar, elementele orientative care apreciază starea de sănătate 

mintală sunt aspectul îmbrăcăminții, modul de adresare. Un alt test 

foarte utilizat pentru identificarea tulburării cognitive ușoare este 

testul ceasului. 

 Evaluarea afectivă se face cu ajutorul scalei de depresie  

(scala GDS), un punct cheie al evaluării geriatrice datorită incidenței 

crescute a depresiei la populația vârstnică, datorită cauzelor 

generatoare de depresie care pot fi tratate și datorită evoluției 

depresiei către forme severe, care se asociază frecvent cu tendințe 

suicidare. Alături de GDS mai există și scala de depresie Hamilton; 

ele sunt simple și eficiente și furnizează informații precise asupra 

riscului de tulburare afectivă. 

 Evaluarea nutriţională este una din etapele cele mai  

importante ale evaluării geriatrice. Se realizează prin completarea 

chestionarului MNA (Mini-Nutritional Assessment) și reflectă o 

eventuală tendință spre malnutriție, care devine semnificativă în 

special la persoanele cu greutate corectă sau supraponderali. 

Existența unui risc de malnutriție va conduce mai departe la 

evaluarea activității musculare (testul de forță musculară), de 

echilibru și riscul de cădere, toate aceste elemente ajutând la 

încadrarea vârstnicului în unul din stadiile fragilității. În literatură 

există mai multe teste screening și diagnostic pentru malnutriție, 

precum Nutrition Assessment Questionnaire for Older People, 

Malnutriti on Universal Screening Tool (MUST), Mini-Council of 

Nutrition Appetite Questionnaire, dar MNA rămâne testul clinic 

validat pentru determinarea riscului nutriţional, care nu necesită teste 

de laborator suplimentare. 

 Evaluarea socială cuprinde evaluarea statusului socio- 

economic şi abilitatea de a funcţiona în cadrul lui cu scopul de a 

adapta recomandările terapeutice la posibilitățile pacientului și a 

familiei sale (venituri alocate tratamentului, hranei etc). Concomitent 
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se vor evalua trăirile şi aşteptările familiei, insistând asupra 

existenței unor eventuale sentimente de mânie (au de îngrijit un 

bătrân dependent), de vinovăţie (neputinţa de a face mai mult) sau 

aşteptări nerealiste. 

 Evaluarea ambientală permite luarea în evidență a  

eventualelor riscuri de cădere la care este expus vârstnicul în viața de 

zi cu zi datorită particularităților locuinței sale și ale împrejurimilor 

(numărul de camere, gradul de aerisire, căldură, iluminarea, existența 

pragurilor, balustradelor, distanța până la grupul sanitar etc). 

 

Evaluarea geriatrică se realizează cu ajutorul unei echipe 

multidisciplinare iar rezultatele acesteia vor fi analizate în echipă și 

vor conduce la elaborarea unui plan terapeutic care să permită nu 

numai rezolvarea problemelor medicale, dar și rezolvarea 

problemelor de integrare socială, de păstrare a unei calități a vieții 

acceptabile și de combatere a abuzului, indiferent de cauzele 

acestuia. 

 

În final, această evaluare implică nu numai cunoştinţe în diverse arii 

medicale, dar și sensibilitate la problemele caracteristice vârstnicului, 

abilitate de interacţiune și, nu în ultimul rând, răbdare. 

Indiferent unde se realizează evaluarea geriatrică (în spital, în 

ambulator, în centre geriatrice private), problematica vârstnicilor 

rămâne variată și complexă, ceea ce va necesita implicarea mai 

multor instituții cu profil divers. Realizarea unui plan de modificare a 

modului de viață a unei persoane vârstnice se va face indiferent de 

vârstă, bazat numai pe elementele evaluării geriatrice și pe nevoile și 

așteptării persoanei analizate. 
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11. Cercetarea narativă recentă în ce privește experiențele de 

viață ale persoanelor vârstnice 

Ovidiu Gavrilovici 

În cercetarea psihosocială recentă cu privire la vârstnici, experiențele 

de viață și nevoile acestora se observă existența unor variate 

inițiative în comunitate și în serviciile existente însă acestea nu sunt 

adresate nevoile specifice vârstnicilor care sunt afectați, treptat, de 

fragilitate. Lipsa de coordonare, incongruența și fragmentarea 

informațiilor și serviciilor de specialitate nu permit îngrijirea 

preventivă adecvată a vârstnicilor nici în cele mai dezvoltate sisteme 

de bunăstare socială europene. Cum descriau Lette și colaboratorii 

(2015) nu se cunoaște cu claritate „ce ar trebui să fie făcut de cine, 

pentru care grup țintă și în care moment” (p. 1).  

În contextul instalării unor probleme de sănătate mintală, depresia și 

anxietatea fiind cel mai adesea menționate, inițial, pentru ca apoi, 

odată cu înaintarea în vârstă să apară treptat experiențele de demență, 

abordările socio-psihologice și medicale bazate pe metode 

colaborative și cele narative permit pacienților „să-și descrie și să-și 

revizuiască poveștile de viață și să își reclame identitățile”  - adesea 

în forme fragmentare, nu neapărat coerente și în integralitate -, pe 

măsură ce autobiografiile le devin treptat inaccesibile (Young, 2010, 

p. 193). În acest sens, abordarea narativă permite vârstnicilor să 

exprime și să construiască și re-construiască semnificația 

experiențelor de viață.  

O asemenea perspectivă adoptată de către profesioniști în ceea ce s-

ar putea denumi „competență narativă” ar crea premisele respectului 

necondiționat pentru capacitatea manifestă a vârstnicului de a se 

exprima în limitele posibilităților și de a onora expresia umanității și 

creativității în gesturi minimale de acompaniere, ascultare și 

înțelegere. Asemenea etape profesionale de „acompaniere”, de 
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însoțire pe acest parcurs (adesea, final) al vieții solicită de la 

specialistul din aria socio-psihologică sau medicală o anume 

capacitate de a co-participa la crearea unor sensuri umanizatorii 

pentru cel în suferință, cel care se află la distanțe variabile față de 

funcționarea preferată și de dezideratele vieții de până nu demult.  

Vârstnicii care suferă de pierderi funcționale – cum ar fi pierderi ale 

memoriei – ajung să se închidă în ei înșiși ca urmare a marginalizării 

și rușinării (prin comparații făcute de alții sau chiar de ei înșiși cu 

maniera în care acționau până nu demult sau în decursul vieții). 

Pregătirea profesioniștilor și a membrilor de familie în relație cu 

vârstnicii pentru a asculta chiar și crâmpeie de povești de viață, 

disparate și nelegate cronologic, fragmentare sau repetitive, permite 

susținerea acestora în manifestări de construire a sensului cu 

mijloacele care le (mai) sunt la dispoziție; după cum descrie Young 

(2010): aceasta „permite o reconceptualizare radicală a vieții și 

identității cuiva care transcende valorile culturale dominante ale 

eficienței, productivității și progresului bazate pe imaginea unui timp 

linear” (p. 201) și „pune în pericol ageismul prin afirmarea 

capacității umane de a se schimba fără diminuare de-a lungul ciclului 

vieții” (p. 202).  
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12. Concluzii 

Ovidiu Gavrilovici 

 

Cu toții avem un drum de făcut prin viață iar ultima sa parte este prin 

teritorii ale vârstei înalte care au în comun dimensiunea umanității  

de prezervare și continuitate a demnității, de păstrare a ceea ce este 

unic, prețios, demn de a fi continuat, reamintit.   

 

Ghidul de față permite o incursiune mai degrabă fulgurantă demnă 

de o scurtă sensibilizare la o temă de o actualitate care poate să 

surprindă cititorul. Nu este vorba despre un vârstnic oarecare, cât 

este vorba de cel pe care, eventual îl cunoști, ți-e aproape și ți-e drag. 

E vorba de vârstnicul spre care te îndrepți, în cariera prin toate 

vârstele pe care o merităm.  

 

În acest ghid s-au alăturat vocile geriatrilor, al psihologilor, și s-au 

întrezărit vocile vârstnicilor pentru care s-au scris, de fapt, aceste 

rânduri. Rostul întregii lucrări este de a crea o platformă pe care, în 

viitor, să putem descrie perspectivele multicolore ale celor care au 

trecut prin viață și continuă să se bucure de lumina soarelui și de 

apropierea celorlalți din jurul lor.  

 

Dacă variatele procese dezumanizatorii din societate, relații și 

profesii pot ajunge să izoleze, să segrege, și să îndepărteze ceea ce 

este demn de a fi sărbătorit ca fiind prețios, peren, în umanitate, acest 

ghid se dorește a fi un semnal de atenționare cu privire la 

responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a participa la procese 

individuale, interacționale, instituționale, publice și private, de re-

umanizare. Pentru a putea aprecia pe cel de lângă noi, de orice 

vârstă, o precondiție este a putea să apreciezi ceva din experiența 

proprie. 
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Condiția apreciativă face parte din condiția umană iar apetența 

pentru a da sens vieții și acțiunilor din cursul ei ne promovează în 

abili povestitori cu tâlc, protagoniști ai propriilor povești preferate de 

viață. De aici și titlul acestui ghid: „Să sărbătorim viața!”, cu 

dezideratul de promovare a unei imagini pozitive și demne a 

persoanelor vârstnice la care ajungem personal și profesional prin co-

creerea unei imagini pozitive și demne a noastre, în comunitatea 

celor care conviețuiesc pe această planetă.  
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