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Implementator: Asociația Psiterra 
 

SCOP: Creșterea calității serviciilor psiho-sociale acordate 
persoanelor vârstnice în municipiul Iași 
 

Durata proiectului:  12 luni (iulie 2016 – iunie 2017) 



  

 

1. INFORMAȚII GENERALE 
 



  

Obiectivele proiectului 
O1. 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. 
 
O2. 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. 
 
O3.  Promovarea  unei imagini pozitive și demne a persoanelor 
vârstnice din Iași, pe perioada de implementare a proiectului. 



  

Echipa de proiect 
 

• Conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici, Manager de proiect 
• Prof. univ. dr. Ioana Dana Alexa, Coordonator Servicii 

Medicale 
• Aliona Dronic, Psiholog 
• Medic geriatru, Adriana Pancu 
• Asist. univ. dr. Anca Pîslaru, Medic geriatru 
• Geta Corneanu, Asistent medical 
• Roxana Necula, Asistent social 
• Dorina Bilea, Responsabil financiar 

 



  

Echipa de proiect/voluntari 
 

• Isabelle Bulai, Psiholog 
• Georgeta Suhani, Psiholog 
• Ioana Ciobotaru, Asistent social 
• Alina Șopu, Psiholog 
• Marian Panainte, Membru departament administrativ 

 
 

 



  

Mulțumim pentru contribuțiile aduse 
 
 

• Ec. Bogdan Cojocaru, Manager Spital Clinic „Dr. C. I. 
Parhon” Iași 

• Dr. Irina Luanda Mititiuc, Director Medical Spital Clinic 
„Dr. C. I. Parhon” Iași 

 
… și întregii echipe medicale de la Clinica de Geriatrie și 
Gerontologie 

 
 

 



  

 
 

2. ACTIVITĂȚI  PRINCIPALE 
 
 

 
 

 



  

 
 

 
A1. Implementarea serviciului de asistență psihologică 

pentru 100 de persoane vârstnice internate în Spitalul 

Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași. 
 



  

Grup țintă 
 

• 102 persoane vârstnice internate în Spitalul Clinic „Dr. C. 
I. Parhon” Iași care au manifestat simptome de 
tulburare emoțională, diagnosticate prin aplicarea Scalei 
GDS sau prin observație medicală 



  

 
 
 
 

      Caracteristici socio-demografice ale grupului țintă 
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      Caracteristici socio-demografice ale grupului țintă 

 

Datele au fost colectate în perioada septembrie 2016 – iunie 2017 
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      Caracteristici socio-demografice ale grupului țintă 

 

Datele au fost colectate în perioada septembrie 2016 – iunie 2017 
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      Caracteristici socio-demografice ale grupului țintă 
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      Caracteristici psihogerontologice ale grupului țintă 

 

Datele au fost colectate în perioada septembrie 2016 – iunie 2017 
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      Caracteristici psihogerontologice ale grupului țintă 

 

Datele au fost colectate în perioada septembrie 2016 – iunie 2017 
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Rezultate 
 

• 102 persoane vârstnice  
• au avut acces la serviciul de asistență psihologică în 

Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” 
• au beneficiat de suport emoțional și psihologic  
• și-au analizat și evaluat interesele și resursele 

existente disponibile 



  

Rezultate 
 

• 102 persoane vârstnice  
• și-au consolidat unele aspecte identitare meritorii 

legate de viața lor 
• și-au crescut angajamentul și responsabilitatea în 

propria îngrijire 
• au fost tratate cu respect și demnitate 
• au luat decizii în mod independent și autonom 
 

 
 



  

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” (Dna M, 80 ani) 
 
 



  

Testimoniale 
 
„Mă simt așa de despovărată... Mulțumesc” (Dna P, 75 ani) 
 
„M-am mai descărcat un pic... Mă simt mai bine... 
Mulțumesc (Dna 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...” 
 
 
 



  

 
 

 
A2. Implementarea modelului inovativ de 

dezvoltare a abilităților specifice de lucru cu 
pacienții vârstnici pentru 40 de cadre medicale și 

personal auxiliar din Iași. 
 



  

Programul de Medicină Narativă 
(decembrie 2016 – iunie 2017) 

 



  

Beneficiari 
•  87 de medici de la specializările geriatrie și 

gerontologie, recuperare, balneologie, reabilitare  etc. 
din cadrul Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon”, Spitalul 
Clinic CF Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. 
T. Popa” au participat la programul de medicină narativă 

 
• cel puțin 3000 de persoane vârstnice beneficiază de 

personal medical care a dezvoltat abilități specifice de 
lucru cu persoanele vârstnice  
 



  

 A3. Campania de promovare a unei imagini 
pozitive și demne a persoanelor vârstnice din 

Iași. 



  

Distribuirea a 308  exemplare 
ale broșurii de promovare a 
unei imagini pozitive și demne 
a persoanelor vârstnice din 
Iași „Să sărbătorim viața!” 
 
 
 
 
ISBN 978-973-0-23080-2. 
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1. Cuvânt înainte 
Ovidiu Gavrilovici 
 
„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” (p. 11) 

 
„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” (p. 12).  



  

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”.  
 
 
 
„Multe persoane vârstnice după vârsta de 65 
ani sunt capabile să ducă o viață sănătoasă, 
demnă și autonomă”. (p. 13) 
 



  

3. Îmbătrânirea normală a organismului uman 
Adina Carmen Ilie 
 
„Modificările date de înaintarea 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”. (p. 19) 
 



  

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)” (p. 23). 
 



  

5. Ageism-ul, stereotipurile și miturile legate 
de persoanele vârstnice 
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. (p. 
25). 
 
 

Mitul 1. Persoanele vârstnice sunt 
asemănătoare și sunt plictisitoare. 

Mitul 2. Persoanele vârstnice au o stare 
a sănătății deteriorată, sunt bolnave, cu 
handicap sau dizabilitate. 

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

Mitul 4. Persoanele vârstnice au 
probleme de memorie, declin cognitiv 
și devin senili. 

Mitul 5. Îmbătrânirea  populației va 
determina un impact catastrofic asupra 
sistemului de îngrijiri de sănătate 

Mitul 6. Persoanele vârstnice nu sunt 
productive 

Mitul 7: Persoanele vârstnice nu au 
energie și vitalitate, sunt triste, 
depresive, singure și izolate de societate 

Mitul 8. Forța de muncă vârstnică este 
mai lentă și mai puțin productivă decât 
cea tânără 

Mitul 9. Persoanele vârstnice sunt 
incapabile să învețe 

Mitul 10. Persoanele vârstnice sunt o 
categorie cu risc crescut de a deveni 
victime ale crimelor și jafurilor 



  

6. Impactul miturilor și al stereotipurilor 
asupra persoanelor vârstnice 
Aliona Dronic 
 
„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). (p. 
36). 
 



  

7. Contribuțiile aduse de către persoanele 
vârstnice  
Aliona Dronic 
 
7.1 Contribuțiile persoanelor vârstnice în 
domeniul familial  
7.2 ... în domeniul comunitar 
7.3 ... în domeniul economic 
 



  

8. Cum creăm un context pentru a îmbătrâni 
cu demnitate și speranță 
Aliona Dronic 
 
8.1 Creșterea frecvenței de portretizare a 
persoanelor vârstnice în mass-media 
 
8.2 Asigurarea oportunităților pentru 
interacțiuni intergeneraționale 
 
8.3 Schimbarea percepțiilor de sine cu privire la 
îmbătrânire 
 
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  



  

9. Îmbătrânirea de succes – dezideratul 
secolului nostru 
Ioana Dana Alexa, Ramona Stefaniu, Irina 
Mihaela Abdulan, Adina Carmen Ilie, Anca 
Iuliana Pislaru, Adriana Pancu 
„Secolul XXI este considerat secolul prevenţiei, 
pornindu-se de la premiza că este mult mai eficient 
(medical şi financiar) să prevenim 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”. (p. 50) 

 
„O evaluare geriatrică periodică în rândul populației 
vârstnice sănătoase poate preveni instalarea 
fragilității sau măcar evoluția acesteia spre stadiile 
finale” (p. 51) 



  

10. Echipa multidisciplinară și evaluarea 
geriatrică 
Anca Iuliana Pîslaru 
 
„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.” (p. 58) 



  

11. Cercetarea narativă recentă în ce privește 
experiențele de viață ale vârstnicilor 
Ovidiu Gavrilovici 
 
„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).” (p. 
59) 
„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”. (p. 60) 



  

11. Cercetarea narativă recentă în ce privește 
experiențele de viață ale vârstnicilor 
Ovidiu Gavrilovici 
 
„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” (p. 61). 



  

   Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice  
1 octombrie 2016 

Scop: abordarea temei ageism-ului și a imaginii 
persoanelor vârstnice în societate. 



  

Masa rotundă să celebrăm viața  
 11 mai 2017 



  

Rezultate 
 

• cel puțin 525 de persoane au beneficiat de acțiunile 
campania de promovare a unei imagini pozitive și 
demne a persoanelor vârstnice  

 



  

A4. Activitate de diseminare a 
rezultatelor proiectului 



  

Congresul NeurogastRO 2017 
17 martie 2017 



  

Conferința de închidere a proiectului  
                 20 iunie 2017 



  

3. REZULTATE GENERALE 



  

• 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 desfășurată 
 

• 1 material de de promovare a unei imagini pozitive 
și demne a persoanelor vârstnice, broșura Să 
sărbătorim viața!, realizat 



  

• 1 model inovativ de dezvoltare a abilităților specifice 
de lucru cu pacienții vârstnici pentru cadrele 
medicale implementat 
 

• 1 material de diseminare a rezultatelor proiectului 
realizat – broșura 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) 

 



  

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”. 
 
(Charon, 2006, p. 227). 

Concluzii 



  

„Experiența mea în cadrul acestui proiect, a fost una 
dintre cele mai frumoase experiențe ale mele ca psiholog, 
întrucât a oferi consiliere persoanelor varstnice, nu este 
doar o satisfacție profesională, ci și una personala. Putem 
regăsi exemple în experienta de zi cu zi, în familie sau în 
societate de persoane ce au nevoie de un real ajutor în a 
își menține un parcurs sănătos, din punct de vedere psihic 
și fizic” (Georgeta Suhani, psiholog voluntar).  

În loc de încheiere... 


