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1.  Cuvânt înainte 

 

Nu este întâmplător: după 5 ani de voluntariat sistematic (Aliona Dronic), 

după 6 ani de proiecte europene având ca parteneri Asociația Psiterra, 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași și UMF „Gr. T. Popa” Iași, alături de 

dna. Profesor Ioana Dana Alexa, dupa un an de proiect în Clinica de 

Geriatrie la Spitalul Dr. C. I. Parhon din Iași în care în centru au fost 

vârstnicii cu experiențe de abuz, pe lângă cele de variate suferințe 

somatice, sărbătorim un an de proiect local, finanțat cu generozitate de 

Municipalitate, în care serviciile psiho-socio-medicale au fost susținute, 

asigurând continuitate și profesionalizare.  

Conf. Univ. Dr. Ovidiu Gavrilovici 

 

*** 

Prof. univ. dr. Ioana Dana Alexa, medic primar medicină 

internă/geriatrie, Șef Clinică Geriatrie și Gerontologie a Spitalului Clinic 

„Dr. C. I. Parhon”: 
1
: „Acest proiect a însemnat prelungirea colaborării cu 

echipa multidsciplinară și cred că reprezentăm unele dintre puținele 

exemple pe țară despre cum se lucrează în echipă în ceea ce privește 

realizarea planului terapeutic pentru persoanele în vârstă. Cred că suntem 

printre foarte puținii care aplicăm teoria în practică. Pas cu pas. Acest 

proiect ne-a permis să oferim servicii pe care nicio altă clinică, secție de 

geriatrie în țară nu le oferă. A însemnat o experiență minunată. Am 

învățat unii de la alții. În continuare sperăm de câte ori va mai fi ocazia să 

colaborăm” 

 

Roxana Necula, asistent social, Președintele Colegiului Național al 

Asistenților Sociali Sucursala Teritorială Iași: „(...) Nu sunt foarte multe 

servicii și proiecte pentru vârstnici. Pe celălalt proiect, pe care am început 

colaborarea am constatat cât de blocați suntem cu privire la lipsei acestor 

                                                             
1 Luări de cuvânt la Conferința de Închidere a Proiectului, 20 iunie 2017, Amfiteatrul 

Spitalului „Dr. C. I. Parhon” Iași 
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servicii. Prin toate broșurile am promovat și am sensibilizat comunitatea 

cum s-a putut. Am apelat la toate rețelele pentru a putea ajuta persoanele 

vârstnice: preoți, asistenți sociali, medici de familie etc. De multe ori le 

ofeream informații pe care ei nu le cunoșteau. Din păcate, legislația nu ne 

ajută (...). Am încercat prin toate căile să transmitem colegilor noștri, 

asistenți sociali care sunt pașii care ar putea să îi facă, așa cu legislație 

puțină, să îi ajute pe vârstnici. Materialele de promovare sunt foarte 

importante. Uneori, nici asistenții sociali nu știu care este planul de 

intervenție. (...) Continuăm. Din acest motiv suntem aici, pentru că 

suntem colaboratori. (...) În calitate de teolog, am ocazia să intru în 

contact cu persoanele vârstnice care au avut un anumit statut financiar. 

Noi, tindem să credem că toate persoanele vârstnice sunt cazuri sociale. 

Vârstnic este și acea persoană care a fost medic, profesor, inginer. Se 

lovește de aceleași probleme și el. Copiii, dacă are, sunt plecați în 

străinătate sau sunt cu  viața lor și ei nu au cu cine să stea de vorbă. În 

sprijinul acestor vârstnici vine Centrul de Zi, Vovidenia al Primăriei Iași 

și acele Cluburi de Pensionari din cartierele din Iași. Activități care le 

permit să se simtă utili. Noi am fost și în căminele de bătrâni. Informațiile 

de pe proiect au ajuns la toți specialiștii, astfel încât undeva se poate 

produce un declic. Un asistent social, un psiholog se poate întreba ce ar 

putea face mai mult de atât să existe aceste experiențe, broșuri care să îi 

ajute. Noi, al treilea an, lucrăm pe problematica persoanelor vârstnice 

cred că sunt inițiative pilot pe țară (...). Cred că în câțiva ani va ajunge la 

un impact național” 

 

Larisa Panaghiu, medic primar geriatrie și gerontologie Spital Clinic „Dr. 

C. I. Parhon”: „Aș spune ca un beneficiar al proiectului. Fiind cot la cot 

cu dumneavoastră, am observat cum pacienții au reacționat la ceea că au 

putut să exprime durerea, că au fost ascultați, au fost sfătuiți într-un fel. 

Am văzut rezultatul la nivelul pacientului. Asta a ajutat la tratament, au 

răspuns mai bine, am avut o complianță mai bună și noi vă mulțumim în 

acest sens”. 

 

Purtătorul de cuvânt al spitalului, Nistor Ionuț, medic specialist 

nefrologie: „Cred că subestimăm această problemă a societății. (...) Ceea 

ce înainte părinții noștri făceau pentru părinții lor, în prezent nu mai 

există. Este nevoia ca societatea să preia acest rol pe care înainte îl avea 
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familia. Noi vedem din prima linie această problemă și încercăm să o 

semnalizăm, dar este nevoie de mult mai multe investiții în serviciile 

sociale și în servicii de asistență care să poată prelua această sarcină care 

era înainte în sarcina familiei și a comunității restrânse. (...) Îngrijirea nu 

mai este în prezent doar apanajul medicului și al asistentei, îngrijirea este 

pe mai multe paliere și strict faptul că un pacient este la un spital nu 

rezolvă toate nevoile de îngrijire. (...) Ca spital nu ne putem permite să 

rezolvăm toate problemele sociale”. 

 

2. Descrierea proiectului 

 

2.1 Justificarea necesității proiectului 

 

Ritmul de îmbătrînire a populației crește rapid, astfel, în 2011 în județul 

Iași numărul de pensionari era 146.720 persoane (Institutul Național de 

Statistică), reprezentând 17,8% din totalul populației.  

 

Abordarea problemelor psihologice ale persoanelor vârstnice, cum ar fi 

depresia, anxietatea, demența etc, reprezintă un subiect ignorat care 

suscită mai puțin interes din partea comunității, a ONG-urilor, a factorilor 

de decizie publică din Iași în comparație cu același fenomen aplicat la 

alte categorii de vârstă (de exemplu, Casa de Asigurări de Sănătate 

decontează specific servicii de asistență psihologică prin contracte cu 

medicii pentru copii, adolescenți și adulți, fără indicarea vârstei a 3-a, în 

mod special).  

 

În municipiul Iași în instituțiile medicale (spitale, clinici, cabinete 

individuale de medicină) există un număr redus de psihologi. De exemplu 

la Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Sf. Maria” – Iași activează 

doar doi psihologi care deservesc toate secțiile spitalului, serviciile 

acestora fiind suplimentate de o serie de ONG-uri. La Spitalul Clinic „Dr. 

C. I. Parhon” postul de psiholog lipsește. 

 

Datele statistice referitoare la prevalența problemelor psihologice la 

persoanele vârstnice se reduc la studiul realizat în 2012 la Institutul 

Național de Geriatrie și Gerontologie „Ana Aslan” din București  pe un 

eșantion de 305 persoane vârstnice. Concluzia se referă la faptul că 
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tulburările depresive sunt subdiagnosticate, înainte de spitalizare doar 

6,5% dintre persoanele vârstnice luau medicamentație antidepresivă, la 

externare 31,2% persoane vârstnice au fost diagnosticate cu o formă de 

depresie (Răducanu, Fulga, Ionescu, 2012). Aceasta înseamnă că 80% din 

vârstnicii care sufereau, de fapt, de depresie nu ajung să fie identificați ca 

atare. Instrumentele specifice de detecție a depresiei sunt utilizate în 

serviciile medicale doar în clinicile de geriatrie care sunt puține (în unele 

județe din țară nu există); mai mult, chiar dacă vârstnicii sunt identificați 

ca suferind de depresie, medicii geriatri nu pot să îi asiste din punct de 

vedere psihologic. 

 

Există mai mulți factori care ar explica acest fenomen: 

 reticența în solicitarea ajutorului specializat 

 accesul redus la serviciile psihologice prin absența posturilor de 

psiholog în unele instituții medicale sau la cabinetele medicilor 

de familie 

 propagarea în societate  a unei imagini lipsite de demnitate  a 

persoanelor vârstnice  

 izolarea socială prin participarea redusă a persoanelor vârstnice la 

activitățile sociale 

 costul ridicat al co-plății sau al plății serviciilor de asistență 

psihologică în regim privat.  

 

Efectele se resimt mai ales la nivelul: 

a) persoanei vârstnice 

 menținerea problemelor psihologice: sentiment crescut de 

insecuritate, anxietate, depresie, anxietate, delir, demență, 

comportamente auto-distructive, ideație suicidară, tentative de 

suicid și chiar suicid (WHO Regional Office for Europe, 2011) 

 întârzierea procesului de recuperare fizică (APA, 2010) 

 subminarea abilității de a face față durerii (APA, 2010) 

 creșterea riscului de mortalitate și morbiditate APA, 2010) 

 scăderea calității vieții.  

 

b) serviciilor medicale: 

 aderență scăzută la tratament și la alte recomandări ale medicilor  
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 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  

 perpetuarea ageismului (discriminarea persoanelor vârstnice). 

 

2.2 Informații generale despre proiect 

 

Pornind de la contextul descris mai sus proiectul a propus implementarea 

unui set de măsuri pentru o abordare din perspective multiple a 

persoanelor vârstnice în direcția prevenirii şi depăşirii situațiilor dificile și 

a vulnerabilităților. Furnizarea de servicii sociale de calitate prin 

colaborarea între sectorul public şi privat a facilitat accesul la resursele 

existente. Contractarea serviciilor de asistență psihologică externă 

(externalizarea serviciilor de asistență psihologică) a condus la o formulă 

eficientă economic, de lucru pe caz, la nevoie, față de formula angajării 

unui psiholog cu normă întreagă. De asemenea, proiectul a contribuit la 

combaterea discriminării vârstnicilor (ageismului) și promovarea 

cetăţeniei active. 

 

Proiectul prin activitățile sale principale a implict intervenția asupra mai 

multor factori care au un rol important în prevenirea, identificarea, 

evaluarea, intervenția și monitorizarea situațiilor de vulnerabilitate 

psihologică. Acest lucru s-a realizat prin dezvoltarea a trei componente 

strategice ale modelului nostru: a) serviciul de asistență psihologică 

pentru persoanele vârstnice  internate în Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”  

Iași b) modelului inovativ de  dezvoltare a abilităților specifice de lucru 

cu pacienții vârstnici pentru cadrele  medicale și personal auxiliar  din 

Iași și c) campania de promovare a unei imagini pozitive și demne a 

persoanelor vârstnice din Iași. 

 

Proiectul  a fost derulat de către Asociația Psiterra cu sprijinul financiar al 

Primăriei Municipiului Iași, prin Programul anual de finanțare 

nerambursabilă destinat proiectelor de interes public local propus de 

organizațiile neguvernamentale din municipiului Iași. 
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Implementator: Asociația Psiterra 

Parteneri:  

 Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași 

 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

Bugetul proiectului: 52,485 RON 

Valoarea finanțării: 47,350 RON 

Perioada de implementare: 04 iulie 2016 – 30 iunie 2017 

 

2.3 Obiectivele proiectului 
 

Obiectivul general: Creșterea calității serviciilor psiho-sociale acordate 

persoanelor vârstnice în municipiul Iași.  

 

Obiectivul specific 1. Creșterea accesului la serviciile de asistență 

psihologică pentru 100 de persoane vârstnice  internate în Spitalul Clinic 

„Dr. C. I. Parhon” Iași, pe perioada de implementare a proiectului. 

 

Obiectivul specific 2. Creșterea capacității a 40 de cadre medicale și 

personal auxiliar din Iași de a dezvolta abilități specifice de lucru cu 

pacienții vârstnici, pe perioada de implementare a proiectului. 

 

Obiectivul specific 3.  Promovarea  unei imagini pozitive și demne a 

persoanelor vârstnice din Iași, pe perioada de implementare a proiectului. 

 

2.4 Grupul țintă și beneficiari 

 

Grupul țintă: 

 102 persoane vârstnice internate în Spitalul Clinic „Dr. C. I. 

Parhon” Iași au beneficiat de serviciul de asistență psihologică 

 

Beneficiari: 

 88 de cadre medicale au participat la modelul inovativ de 

dezvoltare a abilităților specifice de lucru cu pacienții vârstnici 

 3000 de persoane vârstnice  beneficiază de asistența unor cadre 

medicale care au dezvoltat abilități specifice de lucru cu pacienții 

vârstnici 
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 525 persoane din municipiul Iași au beneficiat  de campania de 

promovare a unei imagini pozitive și demne a persoanelor 

vârstnice  

 21 membri de familie au fost implicați în serviciul de asistență 

psihologică destinat persoanelor vârstnice internate în Spitalul 

Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași 

 80 studenți ai Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au participat la 

evenimentele publice din cadrul proiectului 

 70 studenți la Asistență Medicală, Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Gr. T. Popa” au participat la evenimentele publice din 

cadrul proiectului 

 

2.5 Rezultatele proiectului 

 

 1 serviciu de asistență psihologică nou creat pentru a adresa 

nevoile persoanelor vârstnice  

 1 campanie de promovare a unei imagini pozitive și demne a 

persoanelor vârstnice din municipiul Iași desfășurată 

 1 material de de promovare a unei imagini pozitive și demne a 

persoanelor vârstnice din municipiul Iași, broșura Să sărbătorim 

viața!, realizat 

 1 model inovativ de dezvoltare a abilităților specifice de lucru cu 

pacienții vârstnici implementat 

 1 material de diseminare a rezultatelor proiectului realizat – 

broșura de diseminare a rezultatelor proiectului O viață demnă 

pentru fiecare! 

 102  persoane vârstnice beneficiare ale serviciului de asistență 

psihologică creat în cadrul Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon”. 

 450 persoane au participat direct la activitățile organizate în 

cadrul proiectului 

 10 000 persoane beneficiare ca urmare a acțiunilor proiectului 

(prin Facebook, website proiect, emisiuni radio, broșuri 

diseminate etc) 
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3. Serviciul de asistență psihologică pentru persoanele vârstnice 

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

 

Serviciul de asistență psihologică pentru persoanele vârstnice internate în 

Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” a presupus o colaborare 

interdisciplinară medic – psiholog, asigurând o intervenție optimă pentru 

pacienți și o continuitate a îngrijirii în comunitate. 

 

În absența unor psihologi în practica geriatrică curentă există riscul 

nedetectării suferințelor emoționale, psihologice preexistente, riscul 

neoferirii de suport psihologic pe parcursul spitalizării, precum și riscul 

neurmăririi medicale a cazului, odată externat (discontinuitatea acordării 

de servicii medico-psiho-sociale). 

 

3. 1. Descrierea procedurii serviciului de asistență psihologică 

 

 Identificarea și includerea în grupul țintă 

Selectarea persoanelor vârstnice beneficiare ale serviciului de asistență 

psihologică s-a realizat în baza scorului obținut în urma aplicării Scalei 

GDS (Geriatric Depression Scale), parte componentă a evaluării 

geriatrice obligatorii. De asemenea, s-au luat în considerare observațiile 

clinice ale medicilor geriatri și ale asistentelor medicale. În cazul în care 

scorul indica orice formă de depresie sau exista suspiciunea unor 

probleme emoționale, medicul geriatru prezenta persoanei vârstnice 

opțiunea de a utiliza serviciul de asistență psihologică. Acordul persoanei 

vârstnice era urmat de referirea către psihologul din cadrul proiectului. 

 

 Inițierea procesului de asistență psihologică 

Psihologul se deplasa la spital, la patul vârstnicului/spațiul destinat 

evaluării, și realiza ședința de evaluare inițială. Psihologul care prelua 

cazul unei persoane vârstnice continua să fie responsabil de asistența 

psihologică a acesteia pe durata întregului proiect și își asuma 

managementul de caz în fiecare etapă de implementare a serviciului de 

asistență psihologică.  

Evaluarea inițială realizată de psiholog avea drept obiective: 

o crearea relației cu vârstnicul  

o realizarea informării pentru consimțământ 
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o obținerea consimțământului informat 

o luarea datelor de contact 

o informații despre abuzator 

o identificarea tipului de abuz  

o evaluarea impactului emoțional al abuzului 

o identificarea nevoilor specifice ale vârstnicului 

o identificarea rețelei de suport social și familial  

În  continuare avea loc construirea și implementarea intervenției 

psihologice individualizate, care era creată în funcție de convingerile, 

cultura, comunitatea din care fac parte și filosofia de viață a pacienților și 

lua în considerare constrângerile și resursele existente. Direcțiile 

principale urmăreau: oferirea suportului emoțional, identificarea, 

activarea și reactivarea resurselor, explorarea experiențelor dezirabile și a  

poveștilor onorante existente în viața actuală. Tehnicile și metodele 

utilizate au fost: conversațiile externalizatoare, deconstruirea problemei, 

descoperirea rezultatelor unice, conversațiile de re-authoring și re-

membering etc. Procesul terapeutic  începea  în perioada de internare și 

continua în comunitate.  

 

 Evaluarea satisfacției beneficiarilor, monitorizarea și închiderea 

cazurilor 

La externare se aplica de către psiholog chestionarul care măsoară 

satisfacția beneficiarilor, promptitudinea și specificitatea îngrijirii. 

În continuare, persoanele vârstnice au fost urmărite prin procesul de 

monitorizare care se realiza modalitățile: 

o contactarea telefonică lunară a persoanei vârstnice de către 

psiholog 

o contactarea telefonică lunară a membrilor de familie a persoanei 

vârstnice, în situațiile în care persoana vârstnică nu are telefon 

sau nu poate răspunde la telefon din diverse motive 

o apelarea la rețeaua de profesioniști din alte instituții, în situațiile 

în care persoana vârstnică nu poate fi contactată 

o intervenția medicului geriatru prin chemarea pacienților la 

control, în situațiile în care persoana vârstnică nu poate fi 

contactată 

o realizarea de către psiholog a unor ședințe de monitorizare față în 

față, în cazurile în care persoanele vârstnice sunt iarăși internate. 
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Etapa finală este reprezentată de încetarea oferirii serviciului de asistență 

psihologică și închiderea cazurilor. 

 

 

3.2 Caracteristici ale grupului țintă 

 

 caracteristici socio-demografice 

 

 

 
Fig. 1. Mediul de proveniență 
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Fig. 3. Stare civilă 

 

 

 
Fig. 4. Nivel de studii 
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 caracteristici psihogerontologice 

 

 
Fig. 5. Scor MMSE 

 

 

 
Fig. 6. Scor GDS 
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3.3 Concluzii 

 

Intervenția terapeutică asupra problemelor emoționale este asociată cu 

îmbunătățirea funcționării sociale, emoționale, fizice, o calitate a vieții 

ridicată, o mai bună auto-îngrijire,  mortalitate scăzută (Jürgen Unützer, 

2007; Aakhus et al., 2015; Verhaak et al., 2014). Un atu important al unui 

asemenea model este prevenirea dezangajării vârstnicilor de a trăi o viață 

cu sens și tendința de a apela la „sinuciderea ascunsă” – prin refuzul de a 

se alimenta, de ase hidrata, de a respecta regimul medicamentelor, 

inclusiv prin izolare totală și lipsa de mișcare.  

 

Reacțiile persoanelor vârstnice din timpul și finalul ședințelor de 

consiliere prin care își exprimă recunoștința pentru că li s-a oferit ocazia 

de împărtășire a problemelor și grijilor care îi preocupă demonstrează 

utilitatea demersului de asistență psihologică. 

 

Observațiile realizate de către personalul medical al Clinicii de Geriatrie 

și Gerontologie rezidă în faptul că intervențiile psihologice, inclusiv cele 

de 1-2 ședințe, au efecte pozitive asupra complianței la tratament, 

îmbunătățirii stării emoționale, disponibilității pacienților de a răspunde 

acurat la întrebările medicale, schimbării atitudinii față de personalul 

medical. 

 

 

4. Modelul inovativ de dezvoltare a abilităților specifice de lucru cu 

pacienții vârstnici pentru cadrele medicale și personal auxiliar din 

Iași 

 

Asistența medicală are un rol deosebit în identificarea problemelor 

psihologice, consultul medical este adesea singura interacțiune 

sistematică pe care o are vârstnicul în afara casei (WHO, 2011).  

 

Modelul de medicină narativă inovativ de dezvoltare a abilităților 

specifice de lucru cu pacienții vârstnici a fost adaptat și pilotat în Iași la 

grupuri de rezidenți în medicină de la UMF „Gr. T. Popa” Iași – la 

clinicile de neonatologie și de geriatrie din Iași, la asistenți medicali în 

formare inițială (Fundația FEG) și în cadrul proiectului derulat deja la 
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Clinica de Geriatrie a Spitalului „Dr. C. I. Parhon” din Iași (cu membrii 

echipei medicale a proiectului și cu personal medical din mai multe 

clinici din Iași). Nevoia de supervizare și de dezvoltare profesională 

continuă în regim integrat a fost onorată prin demersurile formative, 

participanții cerând continuarea acestui serviciu de dezvoltare 

profesională. 

 

4.1 Descrierea programului  

 

Modelul inovativ de dezvoltare a abilităților specifice de lucru cu 

pacienții cu vârstnici a presupus implementarea programului de medicină 

narativă. Programul de medicină narativă descrie un model de îngrijire 

care nu este doar medical, ci cuprinde și posibilitatea de a oferi un spațiu, 

timp și interacțiuni care să permită ascultarea empatică. Persoanele 

implicate ajung, prin facilitarea acordată de experți, să exerseze abilități 

și competențe relaționale, narative, care nu sunt în mod uzual recunoscute 

în procedurile tipice, medicale.  

 

Programul a fost structurat în șase întâlniri a câte două ore și s-a organizat 

în cadrul Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon”, Spitalul Clinic CF Iași și a 

Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”. Participanții au fost 

cadre medicale (medici și medici rezidenți) de la specializările geriatrie și 

gerontologie, recuperare, balneologie, reabilitare  etc.  

 

 

4.2  Concluzii  

 

O comunicare pozitivă între cadrele medicale și pacient este asociată cu 

respectarea regimului medicamentos de către pacienți (crește 

complianța), cu un nivel mai înalt al încrederii în cei care oferă îngrijirile 

medicale, cu modificări pozitive ale comportamentului, cu o creștere a 

satisfacției pacientului cu privire la beneficiile îngrijirilor medicale, 

precum și cu o stare de sănătate fizică și emoțională îmbunătățite (Oprea 

et al, 2013).  
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5. Campania de promovare a unei imagini pozitive și demne a 

persoanelor vârstnice din Iași 

 

5.1 Descrierea activităților realizate 

 

Campania de promovare a unei imagini pozitive și demne a persoanelor 

vârstnice din Iași urmărit sensibilizarea opiniei publice cu privire la 

resursele și investițiile realizate de către persoanele vârstnice în 

comunitate. De asemenea, și-a propus  recrutarea, identificarea și 

actualizarea continuă a tuturor serviciilor relevante dedicate asistenței 

vârstnicilor – publice și private – din Municipiul Iași, constituind o rețea 

cu toți actorii relevanți (servicii de paliație din clinici medicale, centre 

rezidențiale pentru vârstnici, servicii medicale, psihologice și sociale 

pentru vârstnici la domiciliu, etc.). 

 Broșura de promovare a unei imagini demne și pozitive a 

persoanelor vârstnice Să sărbătorim viața! 

Broșura Să sărbătorim viața! a fost realizată de către echipa de 

implementare a proiectului și profesioniști invitați care activează în 

domeniul îngrijirilor de sănătate și a serviciilor sociale.  

„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” (Gavrilovici, 2016). 

Următoarele capitole au fost incluse: 
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o Cuvânt înainte 

o Definiția procesului de îmbătrânire  

o Îmbătrânirea normală a organismului uman  

o Caracteristici ale populației vârstnice din România  

o Ageism-ul, stereotipurile și miturile legate de persoanele 

vârstnice. 10 mituri contestate  

o Impactul miturilor și al stereotipurilor asupra persoanelor 

vârstnice  

o Contribuțiile aduse de către persoanele vârstnice  

o Cum creăm un context pentru a îmbătrâni cu demnitate și 

speranță  

o Îmbătrânirea de succes – dezideratul secolului nostru 

o Echipa multidisciplinară și evaluarea geriatrică  

o Cercetarea narativă recentă în ce privește experiențele de viață 

ale vârstnicilor 

o Concluzii 

S-a realizat un număr de 375 broșuri distribuite în cadrul evenimentelor 

publice organizate de Asociația Psiterra, partenerilor Spitalului Clinic 

„Dr. C. I. Parhon” și Facultății de Psihologie a Universității „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași, cabinetelor medicale, în comunitate etc. 

 

 Organizarea evenimentului dedicat Zilei Internaționale a 

Persoanelor Vârstnice  

În data de 1 octombrie 2016 în 

intervalul orar 10:00 – 15:00, în 

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” 

Iași a avut loc organizarea 

evenimentului de celebrare a Zilei 

Internaționale a Persoanelor 

Vârstnice.  

Scopul evenimentului a fost 

promovarea unei imagini pozitive și 

demne a persoanelor vârstnice prin 

oferirea unui set de servicii psihologice și medicale gratuit persoanelor 

vârstnice și prin oferirea materialelor de promovare a proiectului 

persoanelor din comunitate. 
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O echipă multidisciplinară formată din medici geriatri, medici interniști și 

psihologi au determinat gratuit unii parametri fizici, biologici și 

psihologici care oferă indicii asupra stării de sănătate și eventual a 

necesității unor consultații medicale aprofundate ulterior. Alături de 

practicieni au participat și studenți voluntari de la  Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

 Realizarea mesei rotunde Să celebrăm viața! 

În data de 11 mai, în intervalul orar 16:00–

18:00, în Sala Ferdinand a Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași a avut loc 

masa rotundă Să celebrăm viața!. Masa 

rotundă și-a propus să abordeze tema 

ageism-ului și a imaginii persoanelor 

vârstnice în societate. De asemenea, a 

urmărit recrutarea, identificarea și 

actualizarea continuă a tuturor serviciilor 

relevante dedicate asistenței vârstnicilor – publice și private – din 

Municipiul Iași, constituind o rețea cu toți actorii relevanți pe tematică. 

Invitații de onoare au fost: 

 Lăcrămioara Cojocaru, psiholog și terapeut narativ, membru al 

Asociației Psiterra 

 Adriana Pancu, medic specialist în geriatrie și gerontologie 

 Magdalena Roxana Necula, asistent social și Președinte Colegiul 

Național al Asistenților Sociali Sucursala Teritorială Iași 

 Mircea Petru Popovici, psiholog clinician - specialist și consilier 

sistemic de cuplu și familie, președinte Asociatia Social Link și 

manager serviciu îngrijiri la domiciliu 

 Geta Diac, lector universitar Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  

 

Facilitarea a fost asigurată de către conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici. 

Masa rotundă a creat un context în care specialiștii din diverse domenii 

(psihologi, asistenți sociali, medici, reprezentanți ai mediului academic) 

și-au exprimat opinia vizavi de subiectele ageism-ului și a atitudinii 

societății față de seniori. De asemenea, a permis evidențierea importanței 

împărtășirii unor asemenea experiențe. 
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5.2 Concluzii 

 

 continuarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice în ceea 

ce privește seniorii și vârsta a treia, precum și de promovare a 

unei imagini demne și pozitive a persoanelor vârstnice 

 editarea materialelor informaționale care să conțină date corecte 

despre etapa vârstei a treia și să contribuie la combaterea 

stereotipurilor și ageism-ului 

 recrutarea și implicarea persoanelor vârstnice ca promotori a unei 

îmbătrâniri sănătoase și de succes. 

 

6. Concluzii și testimoniale 

 

6.1 Concluzii generale  

 

Dezvoltarea sistemică a activităților proiectului – serviciul de asistență 

psihologică,  modelul inovativ de dezvoltare a abilităților specifice de 

lucru cu pacienții vârstnici cadrele medicale și personal auxiliar din Iași și 

campania de promovare a unei imagini pozitive și demne a persoanelor 

vârstnice – constituie elementele modelului promovat de Psiterra și 

Clinica de Geriatrie și Gerontologie a Spitalului „Dr. C. I. Parhon” din 

Iași, cu sprijinul instituțional academic și de cercetare al Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este un model marca Psiterra, adoptat în 

toate proiectele care oferă servicii psiho-medico-sociale și care vine în 

direcția nevoilor pacienților și profesioniștilor. De asemenea, răspunde 

indicațiilor oferite de noile strategii naționale pentru sănătate și pentru 

promovarea îmbătrânirii active. 

 

Echipa de implementare a proiectului a realizat ceea ce susținea Rita 

Charon: „suntem uniți cu toții în efortul de a ne trata pacienții, indiferent 

de abilitățile și responsabilitățile noastre specifice. Împreună avem 

capacitatea de a conferi demnitate vieților celor bolnavi și, cineva ar mai 

putea adăuga, avem nevoie de noi toți pentru a fi angajați în îngrijirea cu 

demnitate” (2006, p. 227). 
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6.2 Testimoniale 

 

„Mi-a plăcut să vorbesc cu dumneavoastră... mi-ați mai ridicat moralul... 

vă mai aștept cu plăcere” (Dna M, 75 ani) 

 

„Am vorbit lucrurile astea și m-am mai răcorit. Eu nu am cu cine vorbi. 

Le adun pe toate și ... așa mă îmbolnăvesc” (Dna A, 65 ani) 

 

„A fost foarte frumos să vorbesc. Mi-am adus aminte de tinerețe. Parcă 

am trecut prin toată viața” (Dl M, 83 ani) 

 

Mă simt așa de despovărată... Mulțumesc” (Dna P, 75 ani) 

 

„M-am mai descărcat un pic... Mă simt mai bine... Mulțumesc (Dl B, 80 

ani)” 

 

„Mulțumesc că m-ați ascultat... Eu am copii tare buni, dar au problemele 

lor, nu au timp să stea de vorbă și chiar nu am cui să îmi vărs sufletul...” 

(Dna V, 64 ani) 

 

„M-am mai plâns oleacă. Știți, uneori, nici nu ai cui să te plângi...” (Dna 

C, 72 ani) 

 

„Am conștientizat lucrurile minunate pe care le-am făcut în viață” (Dna 

S, 88 ani) 

 

În loc de încheiere 
 

Roxana Necula, asistent social, Președintele Colegiului Național al 

Asistenților Sociali Sucursala Teritorială Iași: „Este o realitate (...) faptul 

că nu există specialiști în instituții. Sunt spitale în care nu există 

psihologi, asistenți sociali. Nu e treaba medicilor să fie psihologi și 

asistenți sociali. Este o problemă foarte gravă. (...) Dacă ar exista în 

fiecare spital o echipă multidisciplinară... situația ar fi diferită. 

Problemele scoase în evidență necesită specialiști angajați în spital. Sunt 

sigură că se vor găsi resurse”. 
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Conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici, președinte Asociația Psiterra: „Cred 

că proiectele și programele noastre trebuie să includă și această capacitate 

de a rețela, de a crea contacte în celelalte sectoare de activitate, de a ști ce 

se întâmplă în jurul nostru. Le spun terapeuților pe care îi formez la 

master că dacă nu știu serviciile din orașul lor, atunci cum va fi posibil să 

îi ajute pe cei asistați psihologic?. La un moment dat, ei vor trebui să fie 

referiți și altor servicii. ” 

 

*** 

O Primărie care apreciază că vârstnicii în îngrijire medicală au și alte 

nevoi de îngrijire este o Primărie care recunoaște nevoile și dezideratele 

cetățenilor ei. Faptul că Primăria Iași a finanțat un an de servicii de 

asistență psihologică pentru vârstnicii spitalizați în clinica de geriatrie 

este un semn benefic al centrării politicilor publice pe aspecte 

problematice tratate periferic, până nu de mult. Orașul nostru este nu 

numai unul frumos, este un oraș cu oameni frumoși! 
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