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PREFAȚĂ

Acest ghid se adresează în special îngrijitorilor/aparținătorilor, membrilor familiei,
voluntarilor și altor părți cointeresate care acordă îngrijiri de lungă durată la domiciliu
persoanelor cu boli cronice.
Elaborarea prezentului Ghid este în conformitate cu obiectivele proiectului finanțat de UE
„Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire medico-socială pentru persoanele cu necesități de îngrijire
pe termen lung de pe ambele maluri ale r.Nistru” implementat de către consorțiul: Agenția de
Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Agenția Cehiei pentru Dezvoltare (CzDA) și are
scopul de a îmbunătăți metodologia de consolidare a capacităților de îngrijire medico-socială pe
Termen Lung la Domiciliu (ÎTLD). În conformitate cu ipoteza de impact, a curiculelor elaborate,
echipa de autori a selectat materialele necesare în baza cărora a fost elaborat Ghidul de Îngrijiri
medico-sociale integrate la domiciliu, care va spori calitatea generală de furnizare a serviciilor
de îngrijire pe termen lung la domiciliu. De asemenea, Ghidul vine în ajutorul aparținătorilor și
îngrijitorilor care asistă persoane cu necesități speciale, pentru a putea satisface nevoile de bază
ale acestor persoane și a ajuta îngrijitorii care întâmpină dificultăți în procesul de acordare a
serviciilor medico-sociale la domiciliu.

Deoarece numărul persoanelor care necesită îngrijiri pe termen lung la domiciliu este în
creștere, devine tot mai imperativă instruirea personalului și diseminarea informației privind
necesitățile specifice de ÎTLD a persoanelor țintuite la pat / dependente de domiciliu și de
îngrijire domestică. O instruire profesionistă a cadrelor implicate în ÎTLD, în baza Curriculei și
Ghidului elaborate ar putea satisface nevoile de bază și a ajuta îngrijitorii care întâmpină
dificultăți în procesul de acordare a serviciilor medico-sociale la domiciliu.

Acest ghid reprezintă un suport metodologic care descrie tehnicile de îngrijire a
persoanelor îngrijite, măsurile de prevenire a maladiilor și a riscurilor pentru bunăstarea acestora
în cadrul programului de îngrijiri la domiciliu. Ghidul reunește principalele aspecte de lucru
conforme cu legislația în vigoare și actele de procedură care au fost considerate utile de către
autori și reprezintă modele orientative care urmează a fi adaptate, îmbunătățite și modificate în
funcție de diversitatea situațiilor practice din activitatea îngrijitorilor/aparținătorilor.

Prin aspectele specifice abordate, ghidul va contribui la perfecționarea cunoștințelor
viitorilor îngrijitori/aparținători ai persoanelor cu boli cornice, care necesită Îngrijiri medico-
sociale pe termen lung la domiciliu contribuind astfel la menținerea stării de sănătate.

AUTORI:
Elena Stempovscaia, doctor în stiințe psihopedagogice, profesor conferențiar, Universitatea
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
Aurelia Racu, doctor habilitat în istoria științei, pedagogiei speciale, profesor universitar,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
Mariana Negrean, profesor, disciplina Medicina internă, grad didactic superior, director
adjunct, grad managerial unu, Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”.
Maria Munteanu, lector universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”.
Natalia Postolachi, expert internațional în domeniul îngrijirilor la domiciliu, Director executiv
AO ,,CASMED''.
Ludmila Postica, profesor la disciplina Bazele științei nursing, Centrul de excelență în
medicină și farmacie „Raisa Pacalo”.
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LISTA ABREVIERILOR

AVC Accident Vascular Cerebral

BP Boala Parkinson

BNT Boli Non-Transmisibile

BOPC Boală obstructivă pulmonară cronică

BPOC Bronhopneumopatie obstructivă cronică

CNAM Compania Națională de Asigurări în Medicină

IADL Activități instrumentale ale vieții de zi cu zi

ÎI Îngrijire Integrată

ICC Insuficiență cardiacă cronică

IMA Infarct Miocardic acut

ÎLD Îngrijire de Lungă Durată

ÎMD Îngrijire Medicală la Domiciliu

ÎP Îngrijiri Paliative

ÎTLD Îngrijire pe Termen Lung la Domiciliu

LDL Colesterol

MFR Medicina fizică și de reabilitare

GEM Evaluarea și Managementul Geriatric

MFR Medicina Fizică de Reabilitare

MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

OA Osteoartrita

OMS Organizația Mondială a Sănătății

RMN Rezonanța magnetică

RÎLD Reabilitare și Îngrijire de Lungă Durată

SIDA Sindromul Imunodeficienței Dobândite

HIV Virusul Imunodeficienței Umane
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CAPITOLUL I

INTRODUCERE ÎN DEZVOLTAREA ÎNGRIJIRILOR
MEDICO-SOCIALE LA DOMICILIU

Conceptul de îngrijiri comunitare a fost inițiat de OMS în anul 1980 odată cu
reevaluarea conceptului de sănătate așa cum a fost menționat în întâlnirea de la Alma-Ata:
echilibru între factorii biologici, economici, sociali și financiari, de mediu cultural-educativi și
politici.

În anul 1988, cu ocazia desfășurării Conferinței Europene de Nursing, au fost stabilite
strategiile de îmbunătățire a funcțiilor și statutului socio-economic pentru nurse, și au fost făcute
recomandările care favorizează dezvoltarea nursing-ului comunitar. Prevederile se referă la:
deplasarea nursing-ului din spital în comunitate; participarea nurselor în grupurile care susțin
dezvoltarea sănătății; îndeplinirea funcției de resursă pentru beneficiarul de servicii în loc de
furnizor de îngrijiri medicale; participarea nurselor în programele de planificare și evaluare;
creșterea gradului de participare a nurselor în conducerea și managementul echipelor de îngrijiri
primare; responsabilizarea mai mare în luarea deciziilor în cadrul echipelor de îngrijiri primare, a
echipelor de îngrijiri de sănătate și analiză cost/eficiență; transformarea nursei într-un lucrător de
primă linie care trăiește într-o comunitate locală, cunoaște oamenii și familiile lor, vizitează
locuințele, școlile, locurile de muncă și recreere; evaluarea sistematică a rezultatelor în vederea
îmbunătățirii calității îngrijirilor; trecerea de la modelul biomedical (tratarea beneficiarului) la
modelul holistic al îngrijirilor (nursing); implicarea în căutarea beneficiarilor în loc de așteptarea
cererilor de consult ale acestora; participarea la cercetarea medicală și la dezvoltarea
programelor de îngrijiri în sănătate; dezvoltarea de standarde comune pentru controlul eticii și
calității în activitățile de nursing; dezvoltarea de asociații profesionale de nursing; promovarea și
menținerea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor; implicarea indivizilor, familiilor și comunității
în îngrijiri și crearea posibilității acestora de a-și asuma responsabilități pentru propria sănătate;
preocuparea activă de reducerea inechității în accesul la servicii de sănătate și în satisfacerea
nevoilor de sănătate ale întregii populații; colaborarea multidisciplinară și multi-sectorială;
asigurarea autonomiei profesionale pentru managerii din nursing.

Biroul Regional pentru Europa al OMS a acceptat orientarea ecologică a medicinii
comunitare, recunoscând implicațiile habitatului uman în promovarea sănătății. În 1992 OMS a
creat o rețea formată din 11 regiuni pentru sănătate cu scopul de a ajuta strategiile pentru
sănătate aflate în schimbare și de a stimula elaborarea politicilor de sănătate în concordanță cu
principiile asistenței medicale comunitare: trecerea de la inițiativa centralizată de elaborare a
politicii de sănătate la inițiativa comunității: parteneriat și control cetățenesc; echitate pentru
sănătate (femei, copii, vârstnici, șomeri, populație defavorizată); participare comunitară:
responsabilizarea populației asupra propriei sănătăți; activitate inter-sectorială (medicală, nursing,
asistență socială, clerici etc).

Din anul 1993, de când au fost implicate pentru prima dată în jur de 100 de comunități
din Europa, nursing-ul comunitar continuă să se dezvolte progresiv și pe continentul nostru.
Biroul Regional pentru Europa cu sediul la Copenhaga a creat divizii operaționale, care se ocupă
de punerea în aplicare a programelor de evaluare și prevenire a riscurilor pentru sănătatea
comunităților. În acest context, conceptul de îngrijiri nursing se definește ca un proces dinamic,
adaptabil la cerințele individului și trebuințele societății, menținându-și obiectul principal
obținerea unei mai bune stări de sănătate pentru individ, familie, comunitate.

Astăzi, procesul de nursing a căpătat valențe noi, rolul asistentului medical a devenit mai
complex, în sensul lărgirii sferei de activitate, una dintre funcții fiind diagnosticarea și stabilirea
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atitudinii adecvate pentru răspunsul individului față de o problemă de sănătate actuală sau
potențială.

În centrul îngrijirilor comunitare se află beneficiarul, dar el nu mai este perceput simplist,
doar ca un individ ce suferă de o anumită boală, ci este apreciat holistic, ca o persoană cu
necesități fizice, emoționale, psihologice, intelectuale, sociale și spirituale. Aceste necesități
inter-relaționează, sunt interdependente, de egală importanță și reprezintă fundamentul
intervențiilor asistentului medical ce va trebui să se adapteze la o infinitate de reacții, manifestări,
trăiri, relații interpersonale, generate de unicitatea profilului psihic al protagoniștilor implicați și
de specificul situației concrete în care își desfășoară activitatea.

Conceptul holistic de apreciere a individului poate fi rezumat în câteva idei principale ce
stau la baza susținerii științifice a desfășurării procesului de nursing:
 Asistentul medical reprezintă un element important al echipei de îngrijire.
 Asistentul medical desfășoară o activitate autonomă, cu competențe bine stabilite.
 Rolul asistentului medical intervine atât în îngrijirea individului, cât și a comunității.

Organizarea datelor culese în vederea întocmirii planului de îngrijire se poate face
conform unui model conceptual. Conceptele sunt necesare în îngrijiri de nursing pentru a putea
uni teoria și practica, iar pentru a fi complete, trebuie să conțină elemente critice severe precum
procesul de nursing, un scop anume, un raționament, o specificare a rolului profesional, o
descriere a beneficiarului cu evidențierea problemelor de sănătate, psihologice, sociale,
economice, spirituale și culturale.

Scopul îngrijirilor de sănătate în comunitate - este de a promova spre binele oamenilor,
cel mai înalt nivel de funcționare mintală, fizică și socială. Conceptul despre Om se referă, în
sens larg, la toate ființele omenești. În teoriile nursing-ului, el a căpătat complexitatea sa reală
conferită de componentele sale biologice, psihologice și sociale.

Standardele de nursing comunitar sunt orientate mai mult spre activitatea practică și
cuprind etapele de analiză, planificare, implementare și evaluare pe baza planului de nursing.
Fiecare asistent comunitar dezvoltă o filozofie de nursing bazata pe pregătirea, activitate
profesională și propria personalitate. Asistentul comunitar mai contribuie la îmbunătățirea
experienței de lucru, colaborarea complexă cu beneficiarul, familia, comunitatea, cu ceilalți
membri ai echipei. Filozofia nursing-ului comunitar este bazată pe valoarea și demnitatea
individuală. Îngrijirea în comunitate oferă confort și liniște, ajută persoanele cu probleme de
sănătate să-și vindece corpul sau să-i ajute să trăiască cu demnitate, cu propriile infirmități.

În urma analizei definițiilor de mai sus s-au desprins următoarele standarde pentru
practica de nursing comunitar:
 Culegerea de date despre starea de sănătate a beneficiarului este continuă și

sistematica.
 Diagnosticul de nursing derivă din datele culese.
 Planul de nursing include scopuri ce rezultă din diagnosticul de nursing.
 Planul de nursing stabilește prioritățile de îngrijire în funcție de diagnosticele de

nursing.
 Intervenția de nursing presupune și participarea beneficiarului la promovarea stării

sale de sănătate, a recuperării și menținerii sale.
 Acțiunile de nursing ajută beneficiarul să-și mărească potențialul de sănătate.
 Progresul beneficiarului în atingerea scopurilor propuse este realizat prin participarea

comună a nursei și a sa.
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Îngrijirile la domiciliu fac parte integrantă din marea categorie a îngrijirilor comunitare
și ele pot fi descrise ca îngrijiri și ajutor acordat acasă, în familie, celor ce au nevoie. Scopul
principal al acestui model de îngrijire este de a face posibil ca oamenii sa-și mențină gradul de
independență și sa-și continue viața acasă cât mai mult timp posibil.

De obicei, asistentul comunitar își petrece majoritatea timpului de lucru la domiciliul
beneficiarilor. Volumul îngrijirilor la domiciliu a crescut semnificativ, mai ales a celor de tip
geriatric, datorită îmbătrânii populației, a creșterii procentajului de bătrâni, majoritatea rămăși
singuri acasă; a măririi incidenței bolilor cronice, cu precădere a cancerului și a bolilor
cardiovasculare, la care îmbunătățirea tratamentului, deși a salvat multe vieți, nu a împiedicat
apariția unui număr important de sechele, dizabilități ce impun, la rândul lor, semnificative
intervenții de reabilitare și resocializare.

În contactul cu beneficiarul și familia sa în procesul îngrijirii, asistentul comunitar
dezvoltă nu numai oportunități și planuri de intervenție preventivă, ci și activități practice de
îngrijire. Odată ajunsă la domiciliu, asistentul comunitar devine responsabil pentru educarea
beneficiarului, a membrilor familiei acestuia și a celorlalte persoane disponibile/angajate în
îngrijirea zilnica a acestuia, pentru a le oferi competența necesară.

***



10

CAPITOLUL II

CONCEPTUL DE ÎNGRIJIRE INTEGRATĂ (MEDICO-SOCIALĂ)
PE TERMEN LUNG LA DOMICILIU

Modul în care societățile abordează problema reabilitării și îngrijirii de lungă durată
(RÎLD) – care este îngrijirea pentru persoanele care au nevoie de sprijin zi de zi pe o perioadă
prelungită de timp – este legat de normele sociale, morale și etice, politicile guvernamentale și
alte circumstanțe specifice țării. Aceste diferențe au implicații pentru dezvoltarea sistemelor
RÎLD formale, care pot varia în mod semnificativ chiar și în societățile cu profiluri demografice
similare sau cu o pondere similară a populației care are nevoie de îngrijire.

Pe viitor, se preconizează, ca presiunile asupra RÎLD să crească în țară din cel puțin
patru motive. În primul rând, deși viteza de îmbătrânire a populației variază considerabil de la o
țară la alta, și în pofida incertitudinilor cu privire la tendințele viitoare ale dizabilităților în rândul
populației, transformările demografice vor duce la creșterea cererii de servicii ÎLD în toate
societățile. În al doilea rând, schimbarea modelului societal – scăderea numărului de membri ai
familiei, schimbări în modelele rezidențiale ale persoanelor cu dizabilități și sporirea participării
femeilor pe piața formală a muncii, probabil, vor contribui la scăderea disponibilității
îngrijitorilor informali, ce va duce la creșterea cererii pentru îngrijire contra plată. În al treilea
rând, cum societatea din țară devine mai bogată, persoanele vor solicita sisteme de sănătate și
sociale de o calitate mai bună și mai receptive. Populația va dori sisteme de sănătate orientate
spre beneficiar și care pot furniza servicii de îngrijire bine coordonate. În al patrulea rând,
progresul tehnologic va spori posibilitățile pentru servicii RÎLD la domiciliu, dar ar putea
necesita organizarea diferită a îngrijirii. Aceasta sporește presiunea pentru îmbunătățirea
acordării serviciilor RÎLD, performanța acestora, și, deci, va conduce la creșterea costurilor în
sistemul de sănătate al țării. Aceste modificări vor crea o presiune ascendentă asupra cererii de
servicii RÎLD și, drept urmare, asupra resurselor umane și financiare necesare pentru a acorda
servicii de RÎLD.

Analiza tendințelor demografice și epidemiologice din țară, sugerează că este foarte
probabil ca în următorul deceniu, proporția populației care va avea nevoie de servicii de îngrijire
de lungă durată în țara noastră va atinge și, eventual, va depăși cotele actuale observate.
Respectiv, obiectivele de referință internațională sunt relevante pentru țară în determinarea
cererilor și planificarea ofertei pentru serviciile RÎLD în perspective pe termen mediu și termen
lung.

Viitorul model de servicii RÎLD va trebui să cuprindă în ordine crescătoare toate
componentele cheie ale modelelor eficiente de servicii la nivel global (abordarea îngrijirii
integrate cu echipe multidisciplinare, inclusiv asistență socială, îngrijire bazată pe management
de caz, colectarea și monitorizarea datelor și auto-îngrijirea din partea beneficiarului) și să fie
organizat în așa fel ca să utilizeze eficient toate cele trei linii de apărare – primară, secundară și
terțiară – împotriva valului în creștere de BNT în țară.

 Concepte și definiții pentru Modelul RÎLD
Există variații mari în definițiile serviciilor de reabilitare și îngrijire de lungă durată în

literatură. Organizarea instituțiilor în care sunt oferite aceste servicii, de asemenea, diferă de la o
națiune la alta. Astfel, este important să se convină atât asupra definițiilor, cât și asupra
instituțiilor referitoare la modelul de servicii RÎLD în țară. Prin urmare, definițiile exacte pentru
aceste noțiuni sunt prezentate mai jos ca un glosar:
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Îngrijirea beneficiarilor acuți – îngrijirea beneficiarilor acuți se referă la asistența
medicală acordată pentru o condiție care pune viața în pericol și se realizează în spitale. Aceasta
implică de multe ori utilizarea serviciilor de susținere a vieții sau altor servicii de terapie
intensivă.

Îngrijirea beneficiarilor sub-acuți – îngrijirea beneficiarilor sub acuți se referă la
asistența medicală acordată de către nurse, pentru beneficiarii fragili din punct de vedere medical,
care necesită servicii speciale, cum ar fi terapie prin inhalare, îngrijirea pacientului
traheostomizat, îngrijiri complexe de gestionare a plăgilor etc. Pe plan internațional, îngrijirea
beneficiarilor subacuți este, de asemenea, numită deseori îngrijire temporară și îngrijire
intermediară.

Îngrijirea post-acută – concepută pentru a îmbunătăți tranziția din spital în comunitate
(definiția provizorie a OMS). Îngrijirea post-acută este îngrijirea pentru o persoană (de obicei,
dar nu întotdeauna, o persoana în vârstă, cu sănătate fragilă) care nu are nevoie, de fapt, să se
afle în spital, dar ar putea, în schimb, să fie îngrijită la domiciliu sau într-o instituție de tip
rezidențial.

Reabilitare – „un set de măsuri care să asiste indivizii care se confruntă sau se pot
confrunta cu dizabilități pentru a atinge și a menține o funcționare optimă în interacțiunea cu
mediile lor”. Uneori se face distincția între abilitare, care are drept obiectiv ajutarea celor cu
dizabilități congenitale sau dobândite precoce în timpul vieții pentru a dezvolta o funcționare
maximă; și reabilitare, unde cei care s-au confruntat cu o pierdere a funcționării sunt asistați
pentru a redobândi o funcționare maximă.

Medicina fizică și de reabilitare (MFR) – „o specialitate medicală independentă, care se
ocupă de promovarea funcționării fizice și cognitive, a activităților (inclusiv comportamentul), a
participării (inclusiv calitatea vieții), de modificarea factorilor personali și de mediu. Este
responsabilă de prevenirea, diagnosticarea, tratarea și managementul reabilitării persoanelor cu
afecțiuni dizabilitante și co-morbidități la toate vârstele”.

Evaluarea și Managementul Geriatric (GEM) – de asemenea cunoscută ca management
al îngrijirii geriatrice, împreună cu reabilitarea „este o îngrijire sub-acută a afecțiunilor cronice
sau complexe asociate cu îmbătrânirea, disfuncția cognitivă, boli cronice sau dizabilitate. Aceste
condiții necesită internarea în staționar pentru examinare, tratament și management din partea
unui medic geriatru și echipă multidisciplinară pentru un episod definit de îngrijire. Grupul de
beneficiari GEM este constituit predominat, dar nu se limitează la, persoanele în vârstă cu
condiții complexe, cronice sau multiple de sănătate care necesită tratament și stabilizare pentru
acele condiții și/sau examinare medicală pentru opțiuni de tratament pe viitor sau planificarea
serviciilor”.

Îngrijirea paliativă (ÎP) – „îngrijirea holistică activă a beneficiarilor cu boli avansate,
progresive, în scopul controlului durerii și altor simptome, cu asigurarea sprijinului psihologic,
social și spiritual. Obiectivul îngrijirii paliative este obținerea unei bune calități a vieții pentru
beneficiari și familiile acestora” (OMS, 2002).

Îngrijirea de lungă durată (ÎLD) – „un spectru de servicii solicitate de persoanele cu un
grad redus de capacitate funcțională, fizică sau cognitivă, care sunt dependente pentru o perioadă
extinsă de timp, necesită ajutor în activitățile de bază ale vieții de zi cu zi. Această componentă
de îngrijire personală este frecvent completată cu servicii medicale de bază, îngrijiri de nursing,
de profilaxie, reabilitare sau paliative. Serviciile ÎLD pot fi, de asemenea, combinate cu un nivel
redus de îngrijire pentru a ajuta cu, așa-numitele, activități instrumentale ale vieții de zi cu zi (de
exemplu, ajutor la domiciliu, ajutor cu sarcinile administrative etc.).” (Colombo, et al. 2011).

Îngrijire la domiciliu – un subset de servicii ÎLD de „intensitate joasă”, acordate pentru a
ajuta cu așa-numitele activități instrumentale ale vieții de zi cu zi (IADL) (de exemplu, ajutor la
domiciliu, ajutor cu sarcini administrative etc.) (SUA).
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Îngrijire integrată – îngrijirea integrată este un concept care unește resursele, acordarea,
managementul și organizarea serviciilor legate de diagnosticare, tratament, îngrijire, reabilitare și
promovare a sănătății. Integrarea este un mijloc de a îmbunătăți serviciile în ceea ce privește
accesul, calitatea, gradul de satisfacție al utilizatorului și eficiența serviciilor acordate (OMS,
2002).

Conceptul de îngrijire integrată poate fi găsit în diferite țări și sub diferite denumiri,
de exemplu, îngrijirea continuă, managementul de caz, managementul îngrijirii și networking-ul.

Se așteaptă o creștere exponențială în următoarele decenii pentru serviciile de ÎLD. În
afară de faptul, că îmbătrânirea populației declanșează necesitatea crescândă pentru astfel de
servicii, această creștere este determinată și de alți factori demografici și social-economici,
inclusiv:

 schimbarea modelului social, cum ar fi scăderea numărului de membri ai familiei,
schimbări în modelele rezidențiale ale persoanelor cu dizabilități și sporirea participării femeilor
pe piața formală a muncii, care, probabil, va contribui la scăderea disponibilității îngrijitorilor
informali (soții, fiice, nurori) ce va duce la creșterea cererii pentru servicii formale de îngrijire de
lungă durată;

 modificarea statutului economic al cetățenilor, când persoanele vor solicita sisteme de
sănătate și sociale de o mai bună calitate. Cetățenii vor dori sisteme de sănătate orientate spre
beneficiar și care vor fi capabile să furnizeze servicii de îngrijiri bine-coordonate.

 în cele din urmă, progresul tehnologic, care va spori posibilitățile pentru servicii RÎLD
la domiciliu, dar ar putea necesita organizarea diferită a îngrijirii. Aceasta va spori presiunea
pentru îmbunătățirea acordării serviciilor RÎLD, performanța acestora, și, deci, va conduce la
creșterea atât a cererii, cât și a costului pentru îngrijire.

Legea Republicii Moldova nr.60 - XIX privind incluziunea socială a persoanelor cu
handicap și Strategia de dezvoltare a Sistemului Integrat de Servicii Sociale definește, de
asemenea, dezinstituționalizarea și aducerea serviciilor sociale, medicale și de reabilitare mai
aproape de comunitățile și casele în care trăiesc persoanele cu dizabilități, ca obiective pe termen
lung ale sistemului de protecție socială a țării. Tendințele către asistență socială la domiciliu și
cea bazată pe comunitate, cât și dezinstituționalizarea vor continua, probabil, atenuarea unei
presiuni ascendente a cererii pentru ÎLD, generate de îmbătrânirea populației și creșterea
prevalenței bolilor cronice.

***
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CAPITOLUL III

PRINCIPIILE ȘI VALORILE CARE STAU LA BAZA
ÎNGRIJIRILOR LA DOMICILIU

Când faceți selecția personalului,
alegeți oameni care știu să recunoască și să respecte aceste valori…

Îngrijirea și tratamentul trebuie furnizate numai în cazul în care vor avea efecte pozitive.
Beneficiarii vor avea parte de o îngrijire adecvată furnizată și supervizată de un personal calificat.
Cursurile de pregătire continuă fac parte din politica de formare a personalului responsabil de
îngrijirea beneficiarului. Serviciile sunt furnizate cu respect într–o manieră plină de sensibilitate.

Îngrijirea nu e niciodată coercitivă și nu duce la abuzuri și rețineri. Nimic nu se face din
ceea ce ar reduce stima de sine a beneficiarului. Chiar, în cazul celor mai vulnerabili, beneficiarii
sunt încurajați să facă propriile alegeri în legătură cu serviciile pe care le primesc.

De câte ori este posibil, serviciile de îngrijiri la domiciliu vor fi furnizate de o manieră
continuă, iar când aceste servicii nu vor mai corespunde nevoilor beneficiarilor sau va fi nevoie
de alte forme de îngrijiri, (spital, azil), se va organiza o trecere fluidă la o altă formă de îngrijire.
În acest context, serviciile de îngrijiri la domiciliu își propun:
 să răspundă nevoilor persoanelor cu necesități de îngrijire pe termen lung la domiciliu;
 să fie ușor accesibile;
 să fie furnizate de o manieră în care beneficiarii să fie o parte activă la deciziile care se

iau privind fiecare etapa a procesului de îngrijire;
 să nu facă discriminări privind rasa, religia, sexul, vârsta persoanei îngrijită;
 să fie flexibile și să acordate în colaborare cu alte organizații pentru a putea acoperi

nevoile diverse ale beneficiarilor;
 să își informeze beneficiarii despre drepturile pe care le au și despre gama de servicii

disponibile din care aceștia pot să aleagă;
 să recunoască drepturile celor ce furnizează servicii și ale îngrijitorilor informali;
 să aibă proceduri clare de management al riscului;
 să recunoască dreptul beneficiarilor de a face plângeri și de a-i informa asupra

modalităților prin care pot să facă acest lucru.

Principii care stau la baza furnizării serviciilor de îngrijiri la domiciliu
Organizațiile care oferă servicii de îngrijiri la domiciliu vor avea, ca principală

preocupare, crearea calității vieții beneficiarilor prin furnizarea de servicii de o înaltă calitate.
Bunăstarea beneficiarilor ar trebui să fie în centrul preocupărilor pentru orice standard de calitate
care se stabilește. E bine ca standardele de îngrijire să recunoască și să respecte dreptul la
intimitate și demnitate al persoanelor cu necesități de îngrijire pe termen lung la domiciliu,
diversitatea și individualitatea, să le reducă dependență prin oferirea posibilității de a face
propriile alegeri, oferindu-le astfel control asupra propriilor vieți pe cât este posibil. Persoanele
în dificultate trebuie să primească îngrijirea exact la nivelul pe care situația lor o cere. Serviciile
trebuie să satisfacă întregul lanț de nevoi fizice, medicale, personale, sociale, spirituale și sociale
ale acestora.
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Principiile îngrijirii:

 Realizare –atingerea de către beneficiari a potențialului lor maxim din punct de vedere
fizic, intelectual, emoțional și social.

 Demnitate – păstrarea respectului de sine al beneficiarului/persoanelor cu necesități de
îngrijire pe termen lung la domiciliu din partea altor persoane.

 Autonomie –respectarea dreptului beneficiarilor de a lua propriile decizii și de a face
propriile alegeri (exceptând cazurile în care viața beneficiarului sau a celor din jur este
pusă în pericol).

 Independența – preocuparea pentru menținerea independenței personale a beneficiarilor,
incluzând gradul de risc care îl implică.

 Stima – recunoașterea calităților și experienței fiecărei persoane.
 Calitatea experienței –încurajarea și asigurarea posibilității beneficiarilor de a se implica

într-o mare varietate de activități pe cât de mult este posibil; acest lucru fiind important,
în special, pentru cei care nu mai pot să-și părăsească locuința.

Beneficiarii își păstrează dreptul lor de cetățeni, indiferent de starea fizică și psihică în
care se află. Aceste principii de îngrijire pot fi considerate și o serie de drepturi ale
beneficiarului/aparținătorului/îngrijitorului.

Îngrijirea acordată ar trebui să răspundă nevoilor sociale, personale sau medicale ale
fiecărui individ. Ea va fi furnizată pe baza unei evaluări prealabile, evaluări pe care o considerăm
ca pe un drept al celor, care solicită serviciile medico-sociale pentru persoanele cu necesități de
îngrijire pe termen lung la domiciliu.

Serviciile medico-sociale de îngrijiri la domiciliu sunt accesibile oricărei persoane aflate
în dificultate fără deosebire de rasă, stare de boală, stil de viață, religie sau sex. Aceste principii
alcătuiesc valorile care stau la baza îngrijirii la domiciliu.

***
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CAPITOLUL IV

DREPTURILE BENEFICIARILOR CU NECESITĂȚI DE ÎTLD

Persoanele dependente, care beneficiază de serviciile de îngrijiri la domiciliu, trebuie să
trăiască cu demnitate, înconjurați de respectul celor care îi susțin, fără a le fi diminuate în vreun
fel drepturile ca cetățeni, pe cât de activi le permite să fie condiția lor fizică și psihică.

Caracteristici ale Drepturilor Omului

Drepturile Omului au o dimensiune individuală: „Dimensiunea esențială a drepturilor
rămâne dimensiunea individuală”, arată Daniel Permont (1995).

Folosirea singularului – OM, persoană cu necesități de îngrijire pe termen lung la
domiciliu și/sau persoană cu dizabilități în documentele universale nu este întâmplătoare, ci
răspunde unei valori esențiale privind credința în demnitatea și valoarea fiecărei persoane umane,
cât și dreptul ei de a nu fi uitată.

Dimensiunea esențială a drepturilor omului rămâne cea individuală, deoarece orice
entitate sau categorie socială este formată din indivizi și nu se bucură decât de totalitatea
drepturilor acestora.

Dimensiunea individuală a drepturilor omului previne pericolul de a impune priorități și
de a acționa sau nu în funcție de un criteriu statistic. Dacă este vorba despre un drept
fundamental al unei persoane, un raționament de tipul „dacă nu sunt multe persoane în această
situație, problema nu este importantă”, este exclus. Chiar dacă o singură persoană cu dizabilități
fizice, în cărucior, se află în comună, sat, orășel, ea trebuie să poată ajunge acolo unde ajung
semenii săi (primărie, biserică, școală, la terenul de sport, la secția de votare). Și chiar dacă în
localitatea respectivă nu se află nici o persoană cu deficiențe fizice, toate instituțiile publice și
mijloacele de transport trebuie accesibilizate pentru că o persoană cu dizabilități ar putea veni în
localitatea respectivă (pe un proces, o moștenire) și drepturile sale inalienabile trebuie respectate.
Dimensiunea individuală a drepturilor omului solicită acces pentru toți, indiferent dacă e vorba
de o persoană cu dizabilități sau persoane în vârstă cu necesități de îngrijire pe termen lung la
domiciliu, la fel pot întâmpina dificultăți de a se deplasa în comunitate sau de a accesa servicii.

Normele juridice au un caracter impersonal, nu se adresează unei persoane sau categorii
anume, determinate, ca o garanție împotriva oricărei discriminări personale și în realizarea
egalității în fața legii. Toate drepturile omului au o valoare egală.

Interesul superior al persoanei în dificultate este asigurat atunci când toate drepturile sale
sunt respectate, cele civile și politice, dar și drepturile economice, sociale și culturale, precum și
dreptul umanitar și noile drepturi (de exemplu, dreptul la un mediu sănătos face parte din a treia
generație de drepturi ce s-au impus începând cu 1970, care pot fi realizate nu numai prin eforturi
interne ale statului ci și prin cooperare).

Principiul interdependenței și indivizibilității drepturilor omului previne ierarhii
neacceptabile, afirmând importanța asigurării atât a drepturilor civile și politice, cât și a celor
economice, sociale și culturale.

Respectarea drepturilor omului se corelează cu obligațiile pe care le au cei care
beneficiază de drepturi. Nimeni nu poate să-și exercite dreptul contra drepturilor celuilalt, iar
libertatea proprie se oprește acolo unde lezează libertatea și drepturile fundamentale ale
aproapelui.
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Egalizarea șanselor se realizează prin măsuri de acțiuni specifice în următoarele domenii:
 legislație;
 mediu;
 venituri și securizarea socială;
 educație și instruire;

 profesie;
 locul de muncă;
 timpul liber;
 cultură;

 religie;
 activități sportive.

Pe fiecare din aceste domenii, îngrijitorii/asistenții sociali au menirea să identifice nevoile
de sprijin care conduc la satisfacerea nevoilor speciale și la măsurile concrete de suport/ de
servicii acordate fiecărei persoane cu necesități de ÎTL la domiciliu și/sau cu dizabilități în parte,
în comunitatea respectivă.

În numele respectării unui anumit drept al beneficiarului nu poate fi încălcat oricare din
celelalte drepturi (de exemplu, interdependența drepturilor solicită concertarea unei politici
pentru vârstnici, persoane cu dizabilități).

Drepturile beneficiarilor

 Dreptul de a rămâne în propria casa. Serviciile oferite trebuie să fie flexibile, disponibile
și să se plieze pe nevoile beneficiarilor pentru ca ei să poată rămâne în propriile case atât
timp, cât doresc și atât timp, cât starea sănătății le permite.

 Dreptul beneficiarilor de a-și păstra stilul de viața ales. Serviciile furnizate trebuie să
țină cont de modul de viață și de nevoile culturale, religioase, rasiale, spirituale și
emoționale ale beneficiarilor.

 Dreptul beneficiarilor de a fi bine informat despre opțiunile avantajoase ale fiecărui
serviciu concomitent cu dreptul de a alege dintre acestea. Informațiile se vor oferi întru-
un mod cât mai simplu, pe înțelesul beneficiarului.

 Dreptul de a lua decizii și de a fi parte activă în procesul de îngrijire. Beneficiarii sau cei
care îi reprezintă ar trebui implicați în deciziile care se iau privind pachetul de servicii
oferite pentru ca planul de îngrijire să rezolve nevoile de îngrijiri ale acestora.

 Dreptul de a-și asuma riscuri. Riscurile anticipate trebuie să fie înregistrate, evaluate și
acceptate de întreaga echipă care îngrijește de beneficiar.

 Dreptul de a primi îngrijiri adecvate propriilor nevoi. Îngrijirile la domiciliu trebuie
furnizate de îngrijitori cu calificare și experiență corespunzătoare vizând nevoile evaluate
și înțelese.

 Dreptul la intimitate. Intimitatea personală, confidențialitatea, trebuie să fie întotdeauna
respectate, iar îngrijitorul trebuie instruit astfel încât să evite deranjul necorespunzător.

 Dreptul beneficiarilor de a controla serviciile pe care le primesc. Condițiile prin care
beneficiarii pot controla serviciile oferite trebuie clar stabilite și exprimate. Fiecare
beneficiar are dreptul să obțină informații complete despre serviciile care le primește.
Indiferent de vârstă sau de dizabilitatea cu care se confruntă, beneficiarii au dreptul

fundamental la autodeterminare. Îngrijirile ce li se acordă vor permite beneficiarilor să își atingă
capacitatea maximă – fizic, intelectual, spiritual, emoțional și social – chiar atunci când au o
boală în evoluție, cum ar fi demența.

***
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CAPITOLUL V

REGULI PENTRU FAMILIE ȘI ÎNGRIJITOR PRIVIND RESPECTAREA
DREPTURILOR PERSOANEI CU DIZABILITĂȚI

Pe baza cunoașterii situației concrete în care se află anumite persoane cu dizabilități,
luând în considerare tendințele existente privind aprofundarea drepturilor Omului și elaborarea
unor reguli standarde, propunem spre exemplificare regulile specifice ce se cer respectate de
către familia și însoțitorul persoanei cu dizabilități severe, având în vedere drepturile Omului
înscrise în Declarația Universală a Drepturilor Omului (art.3, art.5, art.7, art.8, art.12, art.16) și
Convenția privind Drepturile Omului (art.7, 8 și art.12).

Familia și însoțitorul persoanei cu dizabilități au obligația să asigure toate condițiile
pentru ca beneficiarul să-și cunoască și să-și exercite toate drepturile pe care le are, în deplină
libertate. În numele interesului superior al persoanei cu dizabilități nu poate fi încălcat nici unul
din drepturile prevăzute în actele naționale și internaționale.

Dreptul la viață și securitate. Dreptul la securitate afectivă
 Persoana cu dizabilități/persoana cu necesități de îngrijire pe termen lung va conștientiza și
interioriza faptul că există persoane care o îngrijesc și o iubesc, și nu o vor părăsi în nici o
condiție.

 În aceeași măsură ca și ceilalți membri ai familiei, persoana cu dizabilități are libertatea să
contribuie la stabilirea meniului, să-și afirme preferințele alimentare, să aleagă. Beneficiarul
va veghea ca alimentația să fie suficientă cantitativ și calitativ (raport optim pâine/cereale;
carne/brânzeturi; legume/fructe), fără apariția de discrepanțe în raport cu ceilalți membrii ai
familiei. Apa și alte lichide indispensabile vor fi la îndemâna persoanei cu dizabilități.

 În funcție de vârstă, sex, diagnostic medical, tip de dizabilitate, activitate, persoana cu
dizabilități poate beneficia de un regim alimentar diferențiat (asigurarea unui aport proteinic
suplimentar, evitarea unor alimente, vitaminizarea suplimentară a rației alimentare,
respectarea regimului alimentar în anumite boli cronice etc.).

 Beneficiarului i se vor asigura condițiile igienico-sanitare, pentru a preveni îmbolnăvirile.
Îmbrăcămintea și încălțămintea vor fi adecvate vârstei, sexului, sezonului și activității
desfășurate. Persoana cu dizabilități își va alege singură vestimentația corespunzătoare,
afirmându-și gustul, preferințele. Dreptul la îmbrăcăminte-încălțăminte nouă va fi respectat
și se vor crea condițiile ca în deplină libertate să-și facă singuri cumpărăturile.

 Locuința va fi astfel amenajată încât persoană cu dizabilități să se poată mișca liber în
interiorul ei, autonom sau ajutată (după caz), îndepărtându-se toate elementele care i-ar pune
în pericol integritatea corporală. Se vor preveni situațiile care pot duce la lovituri, arsuri,
aplecarea periculoasă peste fereastră sau balustrada balconului etc.

 Aparținătorul, permanent prezent va considera absolut necesară prezența persoanei cu
dizabilități în locuri publice, pe stradă, stadioane, parcuri etc. și va sprijini deplasarea ei
acolo, asigurând însă securitatea acesteia și dirijarea formării autonomiei persoanelor în
diferite contexte, acolo unde este posibil (cunoașterea regulilor de circulație, formarea
deprinderilor de a urca/coborî scările din bloc din instituțiile pe care le frecventează).

 În locuință nu vor fi prize accesibile, fire electrice neizolate.
 Se vor stabili căile de evacuare sau/și comportamentul adecvat în caz de incendiu sau
cutremur, pregătind și persoana cu dizabilități în acest sens.

 Prin atmosfera familială și de grup, persoana cu dizabilități va fi orientată să conștientizeze
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bucuriile simple ale vieții, solidaritatea familiei cu problemele sale, importanța prezenței lui
în familie și în preajma însoțitorilor, faptul că viață și personalitatea lui au aceeași valoare ca
și a celorlalți.

 În cazul oricărui pericol, persoanele cu dizabilități, vor fi salvate în primul rând.
Asigurarea dezvoltării armonioase a persoanei cu dizabilități, în toată măsura „posibilului”

Fiecare persoană cu dizabilități va fi abordată în mod unitar ca o ființă bio-psihosocială
unică și irepetabilă. Familia și însoțitorul vor depune toate eforturile care depind de ei pentru
menținerea și dezvoltarea potențialului bio-psihosocial al persoanei cu dizabilități, pentru
valorificarea potențialului restant și compensatoriu, pentru desfășurarea în măsura posibilului a
activităților umane fundamentale: comunicarea, învățarea, jocul, munca, creația.

A vorbi cu persoana cu dizabilități, a dialoga cu ea, a o informa cu privire la ceva, a o
învăța ceva și a învăța de la ea, a desfășura o activitate utilă cât de simplă, a-i pune la îndemână
instrumente necesare creației - în funcție de tipul dizabilității și de particularitățile individuale
sunt deziderate ce pot fi transpuse în realitate indiferent de gradul de cultură și de instruire al
aparținătorului.

Dreptul la nume, dreptul la cetățenie, dreptul de a-și păstra identitatea, inclusiv
cetățenia, dreptul la relațiile familiale, așa cum sunt acestea recunoscute de lege, fără un

amestec ilegal
 Familia și aparținătorul vor face totul din punct de vedere educativ și practic pentru ca
persoana cu dizabilități să-și cunoască toate elementele care-i determină identitatea: numele
și prenumele, locul și data nașterii, părinții și bunicii, localitatea în care trăiește, țara al cărei
cetățean este, religia, naționalitatea, tradițiile fundamentale ale națiunii sale.

 Documentele care atestă identitatea persoanei cu dizabilități (certificatul de naștere, buletinul)
ca și actele care-l privesc direct (de moștenire, de proprietate) vor fi păstrate în general de
către persoana cu dizabilități sau locul de păstrare va fi cunoscut de acesta, asigurându-se
condițiile pentru a nu fi deteriorate și pentru a fi folosite la nevoie de către persoana cu
dizabilități în interesul ei.

 Familia și aparținătorul vor menține legătura persoanei cu dizabilități cu celelalte rude și vor
asigura participarea persoanei la evenimentele familiale când aceasta dorește și/sau o vor
convinge și obișnui în acest sens, ajutând-o să depășească anumite bariere psihologice.

 Persoanei cu dizabilități i se va asigura cunoașterea instituțiilor, însemnelor (semne
distinctive) și a grupurilor legate de identitatea sa, cât și frecventarea unora din ele (de
exemplu participarea la sărbătorile tradiționale sau naționale).

Dreptul la libertate
 Libertatea persoanei cu dizabilități nu va fi îngrădită decât de dreptul de libertate al celuilalt.
Libertatea persoanei cu dizabilități de intelect severe sau profunde nu va fi îngrădită decât de
necesitatea respectării drepturilor sale (la supraviețuire, la securitate etc.). Nici o persoană cu
dizabilități nu va fi folosită drept obiect sau instrument pentru anumite scopuri degradante
(cerșetorie, milă publică).

 Persoanei cu dizabilități, cu discernământ i se vor crea toate condițiile pentru a dispune în
mod liber de veniturile sale, de averea sa, de timpul său. Persoanei cu dizabilități i se va
asigura libertatea de mișcare și condițiile necesare pentru a se deplasa oriunde dorește pentru
a-și rezolva problemele, a contacta persoane sau în orice alt scop ar dori.

 Persoanei cu dizabilități severe și profunde, i se va respecta dreptul de a menține relații de
comunicare cu oricine dorește, de a se deplasa (a fi deplasat) în afara familiei, de a cunoaște
alte persoane din afara familiei și de a ține legătura cu acestea.
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 Persoana cu dizabilități are dreptul și libertatea de a-și petrece o parte din timp în afara
familiei, inclusiv într-o stațiune balneară, într-un sanatoriu, într-o familie prietenă.

 Nici o persoană cu dizabilități nu va fi separată de familie, împotriva voinței ei.

Dreptul la o viață demnă, ferită de tratamente, atitudini degradante, înjositoare
 Aparținătorul și familia vor avea constant un comportament care exprimă convingerea că
persoana cu dizabilități „nu este un altul“ ci un membru al familiei la fel cu ceilalți.

 Capacitatea de identificare cu nevoile, problemele și interesele persoanei cu dizabilități
reprezintă o trăsătură definitorie a aparținătorului. Indiferent de greutățile pe care le
întâmpină în îngrijirea și ocrotirea persoanei cu dizabilități, aparținătorul va relaționa cu
calm și blândețe cu acesta, nu se va plânge de problemele date, îi va cere colaborarea.
Cuvintele jignitoare, tonul dur, gesturile violente, brutalitatea decad un aparținător din
statutul sau drepturile sale.

Dreptul la recunoașterea personalității sale juridice și la o protecție egală a legii
 Beneficiarul se bucură de egalitate în fața legii, fără nici o deosebire de tipul de dizabilitate,
rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau
socială, de avere sau decurgând din orice situație ce ține de deficiența, incapacitatea,
dizabilitatea sau de altă natură.

 Familia și aparținătorul vor crea condiții pentru ca persoana cu dizabilități să aibă
posibilitatea de a fi ascultată în orice procedură judiciară sau administrativă, care-l privește,
mai ales direct, sau, în funcție de caz, printr-un reprezentant sau o instituție corespunzătoare,
în conformitate cu regulile de procedură din legislația națională.

 Ori de câte ori este cazul, familia/aparținătorul vor cere statului/organelor de drept să
garanteze persoanelor cu dizabilități capabile de discernământ dreptul de a-și exprima liber
opinia asupra oricărei probleme care-1 privește.

 Aparținătorul/familia vor avea inițiative pentru asigurarea unor drepturi ale persoanei cu
dizabilități precum dreptul la moștenire, la ocrotirea proprietății, la familie ș.a. Vor face totul
pentru ca persoana cu dizabilități să-și cunoască drepturile. Persoana cu dizabilități are
dreptul să se adreseze în mod efectiv instanțelor juridice competente, împotriva actelor care
violează drepturile fundamentale care îi sunt recunoscute prin constituție sau lege.

 Persoana cu dizabilități va fi informată asupra acestui drept și sprijinită să se adreseze
personal instanțelor juridice prin facilitatea deplasării, redactării plângerii, angajării unui
avocat.

 Familia și aparținătorul vor cere monitorizarea de către stat, organizații neguvernamentale
etc. a modului în care ei înșiși respectă drepturile fundamentale ale persoanei cu dizabilități
care îi sunt recunoscute prin constituție sau lege.

Dreptul persoanei cu dizabilități la protecția legii împotriva unor imixtiuni
exterioare în viața sa particulară, în familia sa, în domiciliul său, în corespondență sau

împotriva unor atingeri ale, onoarei și reputației sale
 Aparținătorul persoanei cu dizabilități va respecta prin întregul său comportament acest
drept. Relațiile persoanei cu ceilalți membri ai familiei, cu prieteni sau cunoscuți nu vor fi
obiectul unor imixtiuni, manipulări, bârfe.

 Comportamentul deontologic al aparținătorului exclude comunicarea oricăror date cu privire
la persoana cu dizabilități sau familia acesteia, cauzele deficienței, relațiile intrafamiliale și
extra-familiale, comportamentul acesteia, evoluția în diferite planuri.

 Intimitatea persoanei cu dizabilități va fi respectată; persoana cu dizabilități are dreptul la
camera sa și la un loc în casă, în care nu se va intra fără a bate la ușă sau fără a cere voie, la
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ore, la care persoana doarme sau dorește să fie singură.
 Aparținătorul va sări în sprijinul persoanei cu dizabilități și familiei sale când apar astfel de
imixtiuni împotriva cărora este protejată.

 Corespondența persoanei cu dizabilități nu va fi deschisă și citită decât de acesta sau la
cererea acesteia.

***
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CAPITOLUL VI

MECANISME NAȚIONALE DE PROTECȚIE A DREPTURILOR
OMULUI. ROLUL AVOCATULUI POPORULUI OMBUDSMAN

Respectarea și garantarea drepturilor omului este cel mai important deziderat într-o
societate democratică și constituie temelia statului de drept. Realizarea propriu-zisă a drepturilor
și libertăților omului presupune existența obligatorie a unor mecanisme (mijloace, căi) juridice
desăvârșite:

• dreptul persoanei care se consideră limitată într-un drept să înainteze autorităților
publice petiții sau să inițieze un proces în instanța de judecată;

• responsabilitatea juridică și măsurile de protecție a persoanei;
• informarea juridică a persoanei (art.23 din Constituție).
Conform art.15 din Constituția Republicii Moldova, cetățenii beneficiază de drepturile și

libertățile consacrate prin Legea Supremă și prin alte legi. Această normă orientează activitatea
autorităților statului spre asigurarea respectării drepturilor fiecărei persoane. Cetățeanul dispune
de pârghii constituționale orientate spre a-i asigura un comportament activ în raport cu
autoritățile publice.

Una din aceste pârghii este prevăzută la art.52 din Constituția Republicii Moldova, care
stipulează dreptul cetățenilor de a se adresa autorităților publice prin petiții. Prin această
normă constituțională se deschid posibilități de realizare și asigurare pe cale administrativă a
drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor, prin adresări către instituțiile și organele
statului cu plângeri, cereri, propuneri.

Legea cu privire la petiționare1 reglementează procedura de adresare și examinare a
petițiilor. Pot adresa petiții cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini, apatrizii ale căror
drepturi și interese legitime au fost lezate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și
organizațiile legal constituite, care înaintează petiții în numele colectivului pe care îl reprezintă.

Nu se examinează adresările al căror mod de soluționare este prevăzut de legislația de
procedură penală, de legislația de procedură civilă, cu privire la contravențiile administrative, de
legislația muncii.

Petiția trebuie să conțină:
• Autoritatea căreia îi este adresată.
• Numele, domiciliul și semnătura petiționarului. Plângerile anonime nu se examinează,
cu excepția celor care vizează securitatea noțională și ordinea publică.

• Descrierea clară și laconică a problemei abordate.
Autoritatea sau persoana oficială care examinează petiția este obligată să răspundă la

petiție în termenul prevăzut de lege (30 de zile)2. Petițiile în care se insistă asupra unei informații
oficiale se examinează conform legislației privind accesul la informație3, în termen de 15 zile.

1 Legea nr. 190 din 19.07.1994.
2 Art. 8 din Legea nr. 190 din 19.07.1994.
3 Legea nr. 982 din 11.05.2000.
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Petiționarii sunt în drept să se adreseze după competență:
• Organelor puterii de stat: Președintelui Republicii Moldova, Parlamentului, Guvernului:

ministerelor, inspectoratelor de stat, agențiilor, administrației publice locale,
Consiliului Superior al Magistraturii etc.;

• Organelor de protecție a drepturilor omului: la procuratură, avocatură, poliție,
sindicate, avocatul poporului/obștesc;

• Organelor de control: Inspecției Muncii, Inspecției Sanitar-Epidemiologice, Inspecției
de Stat în Construcții etc;

• Organelor de deservire a populației: oficiilor stării civile, organelor de asistență socială.
Adresarea cu petiție către o instituție publică, fiind o modalitate de revendicare pe cale

administrativă, ne-judiciară a dreptului pretins lezat, constituie concomitent și o formă
prejudiciară a litigiului. Persoana vătămată, în acest caz, dispune de dreptul discreționar de a
apela la organul administrativ pentru soluționarea cazului, dar poate să inițieze o procedură în
judecată.

În unele cazuri însă legislația națională, prin normă imperativă, obligă cetățeanul să
respecte anumite proceduri în scopul revendicării dreptului pretins încălcat, cum ar fi litigiile
apărute între cetățean și o autoritate publică.

Conform art.53 al Constituției Republicii Moldova, persoana vătămată într-un drept de o
autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei
cereri este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins, anularea actului și repararea
pagubei.

Mecanismul de examinare a unora asemenea litigii este prevăzut de Legea contenciosului
administrativ (Legea nr. 793 din 10.02.2000). Orice persoană care se consideră vătămată într-un
drept printr-un act administrativ va înainta o cerere (cerere prealabilă) autorității publice care a
emis actul, solicitând retragerea acestuia. Dacă organul care a emis actul are organ superior,
cererea poate fi adresată organului ierarhic superior.

Act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ constituie orice decizie cu
caracter individual sau normativ a autorității publice, precum și nesoluționarea în termen legal a
unei cereri (30 de zile) de autoritatea publică sau refuzul de a accepta cererea.

Persoana vătămată într-un drept al său va depune cererea în termen de 30 de zile de la
data comunicării actului contestat. Cererea se examinează în termen de 30 de zile, decizia
urmând a fi adusă la cunoștință petiționarului. Dacă persoana nu este mulțumită de răspuns sau
dacă a fost încălcat termenul de examinare, aceasta este în drept să sesizeze, în termen de 30 de
zile, instanța de judecată, cerând anularea actului contestat și repararea prejudiciului.

Oficiul Avocatului Poporului din Moldova
Oficiul Avocatului Poporului este o instituție de stat independentă, succesorul de drept al

Centrului pentru Drepturile Omului creată în anul 1998 în temeiul Legii cu privire la avocații
parlamentari. Oficiul Avocatului Poporului este mecanismul ne-judiciar important de apărare a
drepturilor omului în țară, care pune competențele sale în serviciul cetățenilor, în special pentru
ameliorarea relațiilor cu autoritățile publice.

Oficiul Avocatului Poporului nu substituie activitatea organelor de drept și a autorităților
publice centrale și locale sau a organizațiilor necomerciale, exercitând o funcție complementară,
de cele mai dese ori, de mediere.
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Conform Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman) nr.52 din 03.04.20144,
Parlamentul numește doi Avocați ai Poporului autonomi unul față de celălalt, dintre care unul
este specializat în problemele de protecție a drepturilor și libertăților copilului, pentru un mandat
de 7 ani. (Art. 5)

Avocatul Poporului este asistat în activitatea sa de doi adjuncți, ale căror atribuții sunt
determinate de Avocatul Poporului. (Art.15)

Adjuncții Avocatului Poporului sunt numiți în funcție de către Parlament cu votul
majorității deputaților prezenți, la propunerea Avocatului Poporului, pe durata mandatului
Avocatului Poporului. (Art.15)

În rol de mediator, Avocatul Poporului face tot posibilul pentru a soluționa plângerile
prin concilierea părților și căutarea unei soluții acceptabile pentru părțile implicate în litigiu. În
cazul în care o persoană pretinde că i s-au încălcat drepturile și libertățile constituționale prin
deciziile sau acțiunile/inacțiunile autorităților publice locale și centrale, ale instituțiilor,
organizațiilor și întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate, și ale persoanelor cu funcții de
răspundere de toate nivelurile, ea poate înainta o petiție către Avocatul Poporului.

Pentru înaintarea petiției către avocatul poporului există anumite condiții specifice:
 petiția se depune până la expirarea unui an din ziua presupusei lezări a dreptului

constituțional;
 este necesar de indicat autoritatea care a fost sesizată anterior cu anexarea opiniilor

actelor ce confirmă cele invocate.
Avocatul Poporului este obligat să informeze în termen de 10 zile dacă cererea este

acceptată spre examinare sau respinsă. Un alt termen cu referire la examinarea cererilor
respective, Legea cu privire la Avocatul Poporului nu prevede.

Fiind independent pe verticală față de mecanismele statale, avocatul poporului are dreptul
să solicite autorităților publice luarea măsurilor ce se cuvin pentru apărarea drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului. În baza analizei datelor privind încălcarea drepturilor și
libertăților constituționale ale omului și în baza rezultatelor examinării cererilor, avocatul
poporului este în drept să prezinte legislativului și executivului propuneri în vederea
perfecționării actelor normative. În cazul constatării încălcării în masă sau grave a drepturilor și
libertăților constituționale ale omului, avocatul poporului poate să prezinte un raport în ședințele
Parlamentului, precum și să propună instituirea unei comisii care să cerceteze aceste fapte.

De asemenea, avocatul poporului este în drept să sesizeze Curtea Constituțională în
vederea controlului constituționalității legilor și hotărârilor Parlamentului, a decretelor
Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor și dispozițiilor Guvernului, asupra corespunderii
lor principiilor general-acceptate și a actelor juridice internaționale cu privire la drepturile
omului; formulează, la solicitarea Curții Constituționale, puncte de vedere la sesizările și la
excepțiile de neconstituționalitate ale actelor juridice care se referă la drepturile și libertățile
omului.

***

4 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121241&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121241&lang=ro
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CAPITOLUL VII

RESPONSABILITĂȚI ÎN ACORDAREA ÎNGRIJIRII GENERALE

Obligațiunile și responsabilitățile unui îngrijitor sau aparținător
Îngrijirea la domiciliu are drept pilon principal îngrijitorul, calitățile pe care acesta

trebuie să le dețină fiind numeroase. Un bun îngrijitor trebuie să fie empatic, să aibă curajul să
lucreze cu persoanele în vârstă și să fie flexibil, deoarece fiecare casă are propriile reguli și
relația cu beneficiarul este influențată de rapiditatea cu care acesta se adaptează. Îngrijitorul
trebuie să fie înțelegător și să accepte faptul că bătrânețea este un proces normal ce aduce cu sine
numeroase provocări, să se poată transpună în pielea beneficiarului și ale rudelor sale și să fie
răbdător și stăpân pe situație chiar și în momentele mai dificile. Dat fiind faptul că persoana
vârstnică are, de cele mai multe ori, probleme de sănătate, este necesar ca îngrijitorul să fie
rezistent la efort fizic intens. Sociabilitatea este o altă trăsătură esențială pentru înțelegerea
nevoilor persoanei îngrijite.

Rolul îngrijitorului la domiciliu și activitățile pe care trebuie să le întreprindă
Rolul îngrijitorului la domiciliu este clar definit – el sprijină familia în îngrijirea

vârstnicului, realizează operațiunile de menaj și îl însoțește pe beneficiar în realizarea
activităților zilnice. Este deosebit de important ca îngrijitorul să fie familiarizat cu normele de
igienă și de siguranță la locul de muncă pentru a-și putea îndeplini corect atribuțiile. Îngrijitorul
își exercită sarcinile acolo unde se află persoana îngrijită, de cele mai multe ori fiind vorba chiar
de locuința acesteia. Aceasta poate folosi aparatele de uz casnic, după ce este familiarizat cu
modul lor de utilizare. De asemenea, în sarcina îngrijitorului/aparținătorului cad și activitățile
legate de ordine și curățenie, persoanei îngrijite fiindu-i interzis accesul la substanțe de uz casnic,
produse de curățenie sau alte substanțe potențial periculoase.

Care sunt principalele sarcini al îngrijitorului sau aparținătorului
Sarcinile obișnuite ale unui îngrijitor sunt variate. Sarcinile de bază înglobează ajutarea

persoanei îngrijite să-și satisfacă nevoile fundamentale afectate, cum ar fi spălarea, îmbrăcarea și
menținerea igienei, precum și ajutarea acestora cu sarcini de zi cu zi sau administrative, cum ar fi
plata facturilor. Cu toate acestea, rolul de îngrijitor include și cunoașterea îndeaproape a
persoanei îngrijite și oferirea de sprijin emoțional și compasiune, ceea ce contribuie pozitiv la
bunăstarea beneficiarului. Sarcinile unui îngrijitor/aparținător se pot extinde și în ajutarea
persoanei îngrijite să participe la activități de agrement, cum ar fi plecarea în excursii de o zi,
plimbări la aer liber. Prin urmare, sarcinile de îngrijitor sau aparținător diferă în mod substanțial
de la persoană la persoană, astfel încât nu există două zile la fel.

De ce abilități este nevoie pentru a deveni îngrijitor ?
În primul rând va fi nevoie de a participa la un curs de formare în îngrijiri specifice

organizat de către o organizație profesională specializată în acest domeniu. În ceea ce privește
calitățile unui îngrijitor bun, abilitatea de a relaționa cu oamenii este una din cele mai importante.
Acest lucru se datorează faptului că îngrijitorul petrece o cantitate considerabilă de timp lucrând
în același timp atât cu beneficiarul cât și cu membrii familiei, de aceea este important ca aceștia
să poată forma o relație de muncă bună. Natura rolului locului de muncă de îngrijitor înseamnă,
de asemenea, că răbdarea și simțul umorului sunt importante. Alte abilități importante sunt
necesare pentru:
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 a avea grijă de nevoile fizice, emoționale, culturale și sociale ale beneficiarului,
folosind o abordare centrată pe persoană;

 a respecta și a promova alegerea, independența, demnitatea, viața privată și a îndeplini
alte drepturi ale beneficiarului;

 a crea și a menține relații profesionale bune cu beneficiarul, familia și prietenii lor și
alte părți interesate;

 a sprijini activ alți îngrijitori;
 a respecta toate obligațiile regulamentare și statutare și politicile, procedurile și

orientările prevăzute de legislația în vigoare;.

Abilități și competențe ale îngrijitorului
 Asigurarea confortului persoanei îngrijite.
 Asistarea alimentației și administrarea alimentelor.
 Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana îngrijită.
 Asistarea / ajutarea persoanei îngrijite la satisfacerea nevoilor fiziologice.
 Asigurarea condițiilor igienice auxiliare, de confort.
 Mobilizarea și transportul persoanei îngrijite.
 Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite.
 Respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale și administrarea medicamentelor.
 Acordarea primului ajutor persoanei îngrijite.
 Planificarea activității zilnice.
 Igienizarea camerei.
 Comunicarea interactivă.
 Servicii de menaj.

Responsabilitățile îngrijitorului sau aparținătorului
Îngrijitorul va duce responsabilitate în îngrijirea persoanei pentru:
 a oferi îngrijire personală și sprijin persoanei îngrijite cu o gamă largă de nevoi, boli și

dizabilități;
 a cunoaște și a înțelege necesitățile beneficiarului;
 a efectua sarcinile detaliate în planul de îngrijire și asistență al beneficiarului folosind o

abordare centrată pe persoană;
 a încuraja independența și motivația beneficiarul și a nu favoriza comportamentul

dependent;
 a furniza contribuții în planurile de îngrijire și asistență ale beneficiarului,

complectându-le în mod regulat reieșind din schimbările evidențiate în timpul
îngrijirilor acordate;

 a ajuta persoana îngrijită să se ridice dimineața și să se culce noaptea;
 a ajuta persoana îngrijită să se spele, să facă baie și duș;
 a ajuta persoana îngrijită să se îmbrace și să se dezbrace;
 a ajuta beneficiarul de a fi curat, îngrijit de ași proteja tegumentele și mucoasele, de a

menține o ținută decentă, piele curată, sănătoasă, spălare pe dinții, spălarea părului și
îngrijirea unghiilor;

 a ajuta beneficiarul să-și ia medicația așa cum este prescrisă de către medicul de familie;
 a pregăti mâncarea și băutura pentru persoana îngrijită, fiind conștient de alegerea lui, îi

place / nu-i place, nevoile nutriționale și cerințele culturale;
 a asigura unele sarcini generale ale gospodăriei, inclusiv treburi casnice și spălătorie,

așa cum sunt detaliate în planul de îngrijire;
 a utiliza echipamentul de îngrijire în siguranță și corect;
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 a-și asuma responsabilitatea pentru funcționarea și siguranța bunurilor și
echipamentelor de suport care aparțin beneficiarului;

 a menține o bună comunicare și a dezvolta relații de lucru eficiente cu persoana îngrijită
și membrii familiei;

 a oferi companie beneficiarului, vorbind activ și ascultându-i interesele;
 a ajuta beneficiarul să mențină contactul cu familia și prietenii;
 a însoți beneficiarul în călătorii în comunitate;
 a ajuta beneficiarul să-și gestioneze afacerile personale;
 a face cât mai sigur mediul de viață pentru beneficiar, respectând alegerea și drepturile

lui;
 a menține unele înregistrări precise și detaliate privind îngrijirile acordate și sarcinile

întreprinse;
 a proteja confidențialitatea tuturor informațiilor referitoare la persoana îngrijită și nu va

permite divulgarea informațiilor către nimeni care nu este autorizat să le primească;
 a respecta toate regulile de securitate și sănătate și a avea grijă rezonabilă pentru a

promova sănătatea și siguranța persoanei îngrijite și a informa despre orice îngrijorare;
 a menține demnitatea, integritatea, drepturile și confidențialitatea beneficiarului;
 a demonstra conștientizarea propriilor abilități și limitări, identificarea nevoilor de

învățare și căutarea îndrumării atunci când este necesar.

Cum trebuie să se comporte îngrijitorul sau aparținătorul
Îngrijitorul/aparținătorul trebuie să țină cont de faptul că modul în care se comportă

influențează mult relația cu persoanele din jurul său. În principal, el interacționează cu: persoana
îngrijită, familia persoanei îngrijite, vecinii și prietenii acesteia și cadre medicale. Cea mai
importantă persoană cu care intră în contact este beneficiarul, prin urmare, îngrijitorul trebuie să
acorde o atenție deosebită nevoilor și preferințelor acestuia. La baza meseriei pe care o practică
trebuie să se regăsească principii precum respect pentru demnitatea umană, încredere, toleranță,
onestitate și empatie. Îngrijitorul trebuie să conștientizeze faptul că orice loc de muncă are
propriile cerințe și că în domeniul îngrijirii la domiciliu acestea sunt extrem de importante pentru
buna desfășurare a activității.

Sfaturi pentru prima întâlnire
Prima impresie contează cel mai mult. În primele 5 minute, atât persoana îngrijită, cât și

familia acesteia pot să își formeze o părere clară, pozitivă sau negativă. Este în interesul
îngrijitorului ca părerea să fie bună și de aceea se recomandă:

 Să acorde o mare atenție aspectului exterior: ținută decentă și curată, machiaj natural,
accesorii foarte puține (chiar deloc) și coafură simplă.

 Să știe să comunice în limba beneficiarului suficient încât să se poată prezenta și să
poată înțelege ce i se comunică.

 Să fie atentă la tot ce i se spune și să manifeste interes atunci când se discută despre
persoana îngrijită.

 Să demonstreze că își cunoaște bine sarcinile și să pună cât mai multe întrebări legate
de activitatea pe care urmează să o desfășoare.

 Să manifeste curiozitate față de necesitățile persoanei îngrijite, să se intereseze de
afecțiunile de care aceasta suferă și să afle care îi sunt preferințele.

 Să utilizeze un limbaj simplu și pe înțelesul beneficiarului, să se adreseze folosind
formulele de politețe. (Vă rog, mulțumesc, scuzați…)
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Cerințe față de aspectul exterior și îmbrăcămintea îngrijitorului
 Îngrijitorul va trebui să acorde o atenție deosebită igienei corporale și se va îmbrăca

mereu decent.
 Îngrijitorul va purta haine curate și confortabile, iar încălțămintea va fi ușoară, moale,

ușor de prelucrat.
 Îngrijitorul va deține mai multe tipuri de haine, potrivite pentru diverse ocazii, deoarece

va participa alături de persoana îngrijită la evenimente culturale, vizite medicale și
reuniuni de familie.

 Îngrijitorul se va îmbrăca decent și va inspira încredere.
 Îngrijitorul va avea o coafură simplă, o culoare a părului cât mai naturală și va evita să

îl țină desfăcut (dacă este lung) atunci când își îndeplinește activitățile zilnice.
 Îngrijitorul va aplica un machiaj natural, va purta cât mai puține accesorii, iar dacă are

anumite bijuterii se va asigura că acestea nu pot răni persoana asistată (ex: un inel mai
mare poate zgâria beneficiarul atunci când acesta este ajutat să se deplaseze).

 Îngrijitorul va acorda o atenție mare îngrijirii corporale. Unghiile vor fi scurte, mereu
curate.

Ce reguli importante trebuie să respecte un îngrijitor sau aparținător
 Să nu deschidă corespondența persoanei îngrijite.
 Să consemneze toate cheltuielile și încasările, sumele de bani încredințate decontându-

se exact.
 Să nu consume băuturi alcoolice și droguri în spațiul unde locuiește persoana îngrijită,

interdicția aplicându-se atât pe durata activităților sale, cât și în timpul liber.
 Să utilizeze telefonul din casa persoanei îngrijite doar dacă are aprobarea beneficiarului,

sau a persoanei care suportă cheltuielile.
 Să utilizeze calculatorul doar cu acordul beneficiarului sau al familiei acestuia.
 Să respecte proprietatea privată a persoanei îngrijite. Nu are voie să arunce sau să

folosească un bun al acesteia fără acordul prealabil al beneficiarului/familiei.

De asemenea, îngrijitorul trebuie să respecte sistemele de valori și religia persoanelor din
jurul său, să aleagă înțelegerea în locul criticii și să aibă un nivel ridicat de toleranță, deoarece
persoanele îngrijite pot fi pretențioase. Îngrijitorul trebuie să poată purta o discuție calmă cu
beneficiarul, să îi transmită o stare de liniște și să fie prietenos. Răbdarea este o altă calitate
cerută, beneficiarii fiind uneori mai irascibili datorită problemelor de sănătate pe care le au. În
cazul în care îngrijitorul dorește informații de la beneficiar, trebuie să îi adreseze acestuia
întrebări simple, să repete dacă este nevoie și să se asigure că a înțeles clar. În cazul în care,
există neînțelegeri, aceasta nu trebuie să ezite să transmită nemulțumirile sale întâi familiei
persoanei îngrijite.

Ce nu trebuie să facă un îngrijitor sau aparținător la domiciliul beneficiarului
Un îngrijitor/ aparținător nu are voie să acorde îngrijire medicală de specialitate, dacă nu

are studii medicale, această sarcină îi revine asistentului medical. Dintre activitățile pe care nu
are voie să le întreprindă se pot menționa: intervenții în zona pielii, injecții, dozele de insulină,
tratarea plăgilor deschise. În timpul în care merge la cumpărături, îngrijitorul trebuie să se
asigure că persoana îngrijită nu rămâne nesupravegheată

***
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CAPITOLUL VIII

ASIGURAREA CONFORTULUI BENEFICIARULUI ÎTLD

Calitatea vieții persoanei îngrijite este condiționată de un confort psihic și fizic, precum și
de un mediu adaptat nevoilor acesteia. Crearea confortului este o parte esențială a îngrijirii
persoanei la sfârșitul vieții. Obiectivele sunt prevenirea sau ameliorarea suferinței pe cât posibil
și îmbunătățirea calității vieții, respectând dorințele persoanei îngrijite.

Zece modalități în care îngrijirea la domiciliu vă poate sprijini:
1. Profesioniștii din domeniul îngrijirii la domiciliu pot contribui la crearea confortului

beneficiarului. Îngrijitorul vă poate oferi liniște sufletească. Fiind un profesionist instruit și
calificat, el poate evalua riscurile de siguranță și poate face corecții simple în casă - de la
plasarea unui covor pe podeaua alunecoasă, până la aranjarea obiectelor și mobilierului,
creând un mediu plăcut, comod, și sigur.

2. Îngrijirea la domiciliu sprijină activitățile de viață de zi cu zi. Serviciile la domiciliu permit
beneficiarilor să primească ajutor de zi cu zi cu îngrijirea personală de care au nevoie,
păstrându-și demnitatea și menținând o bună calitate a vieții.

3. Accesul la îngrijiri medico-sociale calificate la domiciliu pentru persoanele care necesită
îngrijiri de lungă durată poate asigura satisfacerea nevoilor complexe ale persoanei iubite pe
care o îngrijim.

4. Îngrijirile calificate pot fi efectuate acasă de către îngrijitori, aparținători, membrii familiei
care vor planifica cele mai bune intervenții pentru persoanele cu afecțiuni cronice pentru
satisfacerea nevoilor fundamentale.

5. Îmbătrânirea, repausul la pat, boala și vătămarea pot contribui la pierderea masei corporale.
Îngrijirea la domiciliu poate include consiliere nutrițională și mese gătite acasă pentru a-i
proteja pe cei dragi împotriva malnutriției.

6. Dacă persoana îngrijită se află pe tratament medicamentos, îngrijitorul va supraveghea
administrarea medicamentelor conform indicațiilor medicului de familie pentru a se asigura
că medicamentele potrivite sunt luate la momentele potrivite, pentru a controla condițiile de
sănătate și a preveni interacțiunile medicamentoase dăunătoare.

7. Cercetările arată că adulții îmbătrâniți rămân mai sănătoși cu interacțiunea socială la
domiciliu. Îngrijitorii din domeniul îngrijirii la domiciliu asigura compasiune și empatie
celor îngrijiți, pot deveni prieteni de încredere pentru plimbări, lectură, cărți, jocuri,
vizionarea filmelor, luarea meselor și alte activități sociale. În plus, sunt însoțitori în caz de
programări medicale și alte activități.

8. Îngrijitorul la domiciliu ajută la treburile casnice atunci când adulții îmbătrâniți se confruntă
cu cerințele zilnice de treburile casnice, cum ar fi spălătorie, aspirat, vase și sarcini simple.
Îngrijirea la domiciliu ajută la menținerea constantă a unui mediu de viață sigur și sănătos.

9. Beneficiarii de îngrijire medico-socială la domiciliu au rezultate mai bune pentru sănătate.
Cercetările au arătat că rezultatele clinice sunt comparabile sau mai bune, cu mai puține
complicații atunci când îngrijirea la domiciliu este oferită persoanelor cu afecțiuni cronice
precum pneumonia, diabetul zaharat , stare după AVC, traume etc. O stare de confort
creează și focalizarea individuală de ocupații sportive (mersul pe jos, exerciții ușoare de
gimnastică zilnică, ridicarea și coborârea treptelor).

10. Îngrijirea persoanei la domiciliu oferă cu adevărat îngrijiri unice, semnificative,
personalizate și creează legături puternice între îngrijitori/aparținători și beneficiarii lor.
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Persoană care este îngrijită în confortul casei are încredere mai mare în însănătoșirea mai
grabnică.

Gestionarea problemelor generate de vârstă sau boală
Pentru multe familii, îngrijirea la domiciliu poate fi sprijinul de care au nevoie pentru a

ajuta la gestionarea responsabilităților de îngrijire a persoanei dragi și apropiate, evitând în
același timp căutarea îngrijitorului, din diverse motive, lipsa de bani, incompatibilitate
psihologică, neîncredere ș.a. Unii oameni doresc să fie înconjurați de familie și prieteni; alții vor
să fie singuri. Desigur, de multe ori omul nu ajunge să aleagă. Dar, evitarea suferinței,
îndeplinirea dorințelor sale trebuie tratate cu respect, atenție, multă căldură și dragoste.

Un confort deosebit necesită îngrijirea persoanelor în ultima perioadă a vieții. La sfârșitul
vieții, fiecare poveste este diferită. Pentru unii oameni mai în vârstă, corpul slăbește în timp ce
mintea rămâne în alertă. Alții rămân puternici din punct de vedere fizic, dar pierderile cognitive
au un efect imens. Deși toată lumea moare, fiecare pierdere este simțită individual de cei
apropiați . O astfel de îngrijire nu se întâmplă doar în momentele înainte de a înceta respirația și
inima nu mai bate. Persoanele în vârstă trăiesc adesea cu una sau mai multe boli cronice și au
nevoie de multă grijă zile, săptămâni și chiar luni înainte de deces.

Există multe modalități de a oferi îngrijiri confortabile unei persoane în vârstă care este în
ultima perioadă a vieții. O astfel de îngrijire implică adesea o echipă complexă. A fi îngrijitor
pentru cineva la sfârșitul vieții poate fi epuizant fizic și emoțional. Până la urmă, familia, rudele,
cei apropiați acceptă că este posibil să nu existe moarte perfectă, ci doar că se mai poate face mai
bun pentru cel pe care îl iubești. Durerea de a pierde pe cineva aproape de tine poate fi înmuiată
puțin pentru că, atunci când era nevoie, ai făcut ce ai putut, și ai fost alături de el până în ultima
clipă.

Disconfortul poate veni dintr-o varietate de probleme. Pentru fiecare, există lucruri pe
care le puteți face în calitate de îngrijitor, în funcție de problemele apărute. De exemplu, o
persoană îngrijită poate adeseori fi incomodă din cauza:

 durerii chinuitoare, insuportabile
 problemelor de respirație
 iritației de piele
 problemelor digestive
 sensibilității la temperatură
 oboselii

În dependență de cauză se încearcă a găsi diferite soluții de ameliorare a suferinței.
Îngrijirea trebuie să se concentreze pe ameliorarea durerii. Reducerea cu succes a durerii și / sau
a preocupărilor legate de respirație poate oferi confortul necesar. Durerea poate afecta starea de
spirit - durerea poate face pe cineva să pară furios sau cu temperament scurt. Deși este de înțeles,
iritabilitatea care rezultă din durere poate face dificilă discuția, greu de împărtășit gândurile și
sentimentele. Poate fi greu pentru familii să fie împreună într-un mod semnificativ.

Probleme de respirație. Scurtarea respirației sau senzația că respirația este dificilă este o
experiență comună la sfârșitul vieții. Grija pentru respirație poate îngreuna conversațiile sau
conexiunile importante. Încercați să ridicați capul patului, să deschideți o fereastră, să folosiți un
umidificator sau să aveți un ventilator care circulă aer în cameră. Uneori, medicamentele pentru
durere pot ajuta la ameliorarea senzației de respirație.

Oamenii foarte apropiați de moarte ar putea avea o respirație zgomotoasă, uneori numită
clopot de moarte. Acest lucru este cauzat de lichidele care se colectează în gât sau de relaxarea
mușchilor gâtului. S-ar putea ajuta să încercați să schimbați poziția persoanei îngrijite pentru a se
sprijini pe o parte. Există, de asemenea, medicamente care pot fi prescrise, care pot ajuta la
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clarificarea acestui lucru. Nu toate respirațiile zgomotoase sunt un zgomot de moarte. Este bine
să știți că această respirație zgomotoasă de obicei nu este supărătoare pentru persoana care moare.

Iritațiile de piele. Problemele pielii pot fi foarte incomode. Odată cu vârsta, pielea devine
în mod natural mai uscată și mai fragilă, de aceea este important să aveți mare grijă ca pielea
persoanei îngrijite să fie curată și bine îngrijită. Aplicarea ușoară a unei loțiunii fără alcool poate
ameliora pielea uscată, inclusiv are efect calmant și liniștitor.

Uscăciunea pe părți ale feței, cum ar fi buzele și ochii, poate fi o cauză frecventă de
disconfort în apropierea morții. Un balsam de buze ar putea împiedica acest lucru să se agraveze.
O cârpă umedă așezată peste ochii închiși poate ameliora uscăciunea. În cazul în care interiorul
gurii pare uscat, ar putea ajuta jetoane (dacă persoana este conștientă) sau ștergerea interiorului
gurii cu o cârpă umedă, o bilă de bumbac sau un tampon tratat special.

Așezarea sau culcarea într-o singură poziție pune presiune constantă asupra pielii
sensibile, ceea ce poate duce la escare însoțite de plăgi dureroase (numite ulcere sub presiune).
Atunci când se formează primele semne, pielea devine decolorată sau mai închisă la culoare.
Urmăriți cu atenție aceste pete decolorate, în special la călcâie, șolduri, partea inferioară a
spatelui și spatele capului.

Întoarcerea persoanei îngrijite dintr-o parte în spate și spre cealaltă parte la fiecare câteva
ore poate ajuta la prevenirea rănilor. Încercați să folosiți o saltea cu gel numită anti-decubit, care
ajută la prevenirea escarelor. Menținerea pielii curate și hidratate este întotdeauna importantă.

Probleme digestive. Greața, vărsăturile, constipația și pierderea poftei de mâncare sunt
probleme comune la sfârșitul vieții. Cauzele și tratamentele acestor simptome sunt variate, așa că
necesită îngrijiri specifice. Există medicamente care pot controla greața sau vărsăturile, sau pot
ameliora constipația, care apare ca un efect secundar comun al medicamentelor puternice pentru
jugularea durerii. În aceste cazuri se va ține cont de recomandările medicului.

Dacă persoana îngrijită în apropierea morții dorește să mănânce, dar este prea obosit sau
slab, îngrijitorul va asigura suportul necesar în alimentarea beneficiarului. Pentru a aborda
pierderea poftei de mâncare, este necesar de oferit alimentele preferate în cantități mici. Se
practică servirea meselor dese, în cantități mici de mâncare, în locul celor trei mese obișnuite. Nu
se forțează persoana îngrijită să mănânce dacă nu dorește, deoarece uneori consumul de alimente
poate aduce un disconfort. Pierderea poftei de mâncare este o parte obișnuită și normală a stării
înainte de moarte. Înghițirea tot poate fi o problemă, în special pentru persoanele cu demență. O
decizie conștientă de a renunța la alimente poate face parte din acceptarea unei persoane îngrijite
că moartea este aproape.

Sensibilitate la temperatură. Este posibil ca persoana îngrijită care moare să nu vă poată
spune că le este prea cald sau prea rece, așa că urmăriți indicii. De exemplu, persoana îngrijită
căreia îi este prea cald ar putea încerca în mod repetat să înlăture o pătură. Puteți scoate pătura și
încercați să aplicați o compresa rece pe capul persoanei. Dacă persoana îngrijită își înfige umerii,
trage copertinele sau chiar tremură - acestea ar putea fi semne de frig.

Gestionarea nevoilor mintale și emoționale
Îngrijirea completă la sfârșitul vieții include, de asemenea, ajutorarea persoanei îngrijite

pentru ca să-și gestioneze stresul mental și emoțional. Cineva alert în apropierea de sfârșitului
vieții s-ar putea simți deprimat sau neliniștit. Este important ca îngrijitorul să asigure tratarea
durerii și suferinței emoționale. Este necesar de încurajat conversațiile despre sentimentele trăite.
Dacă depresia sau anxietatea sunt severe, este necesar de solicitat medicului de familie ca să
prescrie beneficiarului medicamentele necesare.Un rol deosebit în această perioadă o are
consilierea spirituală.

O persoană muribundă poate avea și anumite temeri și îngrijorări specifice. El sau ea se
poate teme de necunoscut sau de griji pentru cei rămași. Unii beneficiari se tem să nu fie singuri
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chiar la sfârșit. Acest sentiment poate fi agravat prin reacțiile de panică ale familiei, prietenilor și
chiar ale echipei medicale. De exemplu, când familia și prietenii nu știu să ajute sau ce să spună,
uneori încetează să viziteze persoana îngrijită.

Medicii se pot simți neputincioși pentru că nu pot vindeca beneficiarul. Unii par să evite
un beneficiar care moare. Acest lucru poate adăuga sentimentul de izolare unei persoane îngrijite.
Dacă se întâmplă acest lucru, este necesar de discutat preocupările cu familia, prietenii sau
medicul.

Simplul act de contact fizic - ținând mâinile, o atingere sau un masaj blând - poate face o
persoană să se simtă legată de cei pe care îi iubește. Încălziți-vă mâinile frecându-le împreună
sau rulându-le sub apă caldă.

Îngrijitorul trebuie să țină cont de preferințele persoanei îngrijite, ce îi plăcea mai mult
când era sănătoasă, la ce visa, ce își dorea mai mult. De exemplu, unii au iubit petrecerile, așa că
era firesc pentru ei să vrea să fie în preajma familiei și a prietenilor când sun pe moarte. Altora
li-a plăcut întotdeauna să petreacă momente liniștite cu una sau două persoane simultan, așa că le
va fi cel mai confortabil doar cu câțiva vizitatori.

Unii experți sugerează că atunci când moartea este foarte aproape, muzica la un volum
redus și iluminarea moale sunt liniștitoare. De fapt, aproape de sfârșitul vieții, muzicoterapia ar
putea îmbunătăți starea de spirit, ar ajuta la relaxare și ar reduce durerea. Ascultarea muzicii
poate evoca amintiri pe care cei prezenți le pot împărtăși. Pentru unii oameni, este important să
le sustragem zgomotele, cum ar fi cel produs de televizor sau radiou.

Adesea, doar prezența îngrijitorului lângă o persoană care moare este suficient. Este
posibil să nu fie necesar completarea timpului cu discuții sau activități. Prezența liniștită a
îngrijitorului poate fi un cadou simplu și profund pentru un membru al familiei sau un prieten
care moare.

Nevoile spirituale la sfârșitul vieții
Oamenii care se apropie de sfârșitul vieții pot avea nevoi spirituale la fel de importante ca

și cele fizice. Nevoile spirituale includ găsirea de sens în viața cuiva și încheierea dezacordurilor
cu ceilalți, dacă este posibil. Persoana care moare ar putea găsi pace rezolvând probleme
neliniștite cu prietenii sau familia. De asemenea, pot ajuta vizitele unui preot sau al unui
consilier. Mulți oameni găsesc mângâiere în credința lor. Alții se pot lupta cu credința sau
convingerile lor spirituale. Rugăciunea, discuția cu cineva din comunitatea religioasă, citirea
rugăciunilor, Bibliei, textelor religioase sau ascultarea muzicii religioase poate aduce mângâiere.

Familia și prietenii pot vorbi cu persoana care moare despre importanța relației sale. De
exemplu, adulți pot împărtăși modul în care tatăl lor a influențat cursul vieții lor. Nepoții își pot
anunța bunicul cât de mult au însemnat pentru ei. Prietenii pot relaționa modul în care apreciază
anii de sprijin și companie. Familia și prietenii, care nu pot fi prezenți, ar putea trimite o
înregistrare a ceea ce ar dori să spună sau o scrisoare pentru a fi citită cu voce tare.

Împărtășirea amintirilor vremurilor bune este un alt mod în care unii oameni găsesc pacea
aproape de moarte. Acest lucru poate fi reconfortant pentru toată lumea. Unii medici consideră
că este posibil ca, chiar dacă un beneficiar să fie inconștient, el sau ea ar putea fi în continuare în
stare să audă. Probabil că nu este niciodată prea târziu să spui cum te simți sau să vorbești despre
amintiri îndrăgite.

Îngrijitorul trebuie să vorbească întotdeauna cu persoana care moare. Când îngrijitorul
intră în cameră, este bine să se identifice, spunând ceva de genul: „Bună, am venit să vă văd”. O
altă idee bună este de a face pe cineva să scrie câteva dintre lucrurile spuse în acest moment de
către persoana care moare. În timp, aceste cuvinte ar putea servi drept sursă de confort pentru
familie și prieteni. Persoanele care caută modalități de a ajuta pot primi șansa de a ajuta familia
prin scrierea celor spuse.
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Poate veni un moment în care o persoană muribundă, care a fost confuză, pare fi brusc
clar-gânditoare. Este bine venit de profitat de aceste momente, doar că acestea stare ar putea fi
doar temporară, nu neapărat un semn că starea persoanei îngrijite se îmbunătățește. Uneori, o
persoană care moare poate să vadă sau să vorbească cu cineva care nu este acolo. Îngrijitorul
trebuie să reziste tentației de a o întrerupe sau ai spune persoane îngrijite că își imaginează
lucruri care nu există. Este necesar de a oferi celui muribund spațiul pentru a experimenta
propria realitate.

Sarcinile de zi cu zi pot fi o sursă de îngrijorare pentru cineva care moare. Multe lucruri
trebuie făcute la sfârșitul vieții - atât pentru a scuti pe persoana care moare, cât și pentru a
sprijini îngrijitorul.

Îngrijirile de confort sunt utilizate și centrate pe beneficiar și familie, optimizând calitatea
vieții prin anticiparea, prevenirea și tratarea suferinței. Îngrijirea confortului ca îngrijire paliativă
se adresează nevoilor fizice, intelectuale, emoționale, sociale și spirituale. Scopul este de a oferi
beneficiarului autonomie, acces la informații și alegere.

***
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CAPITOLUL IX

FACTORII DE RISC ȘI MĂSURI DE PREVENIRE
ALE COMPLICAȚIILOR

Factorii de risc pentru sănătate sunt comportamentele din viața persoanei care cresc șansa
de a se îmbolnăvi de o anumită boală sau de a avea o problemă de sănătate. În general, factorii
de risc pot fi grupați în mai mule categorii: factori fiziologici, psihosociali, demografici, de
mediu și comportamentali. Nu toți factorii de risc pot fi controlați - s-ar putea ca persoanele să
se nască cu aceștia sau să fi fost expuși la ei fără vina lor. Dintre factorii de risc, care pot fi
controlați se numără: cei de mediu și comportamentali.

Factori comportamentali sunt acele obiceiuri negative care duc la dezvoltarea unor
probleme de sănătate. Acești factori comportamentali de obicei se referă la acțiuni pe care
persoana îngrijită le face voluntar. Factorii comportamentali pot fi înlăturați sau reduși prin
modificări și schimbări ale stilului de viață sau de comportament. Acești factori pot fi de
exemplu: alimentația, activitatea fizică, fumatul, consumul de alcool, folosirea drogurilor,
purtarea centurii de siguranță, igiena dentară, igiena mâinilor etc.

Factori de mediu
Un mediu sigur este esențial pentru sănătatea și bunăstarea persoanelor îngrijite. În același timp
însă, mediul ambiental poate fi și o sursă de factori de risc.

Respectarea normelor de siguranță în condiții de domiciliu
Respectarea acestor norme se referă atât la protecția îngrijitorului, cât și a persoanei îngrijite.
Personalul de îngrijire este responsabil de respectarea normelor de protecție a muncii la locul în
care își desfășoară activitatea.
Protecția muncii include următoarele etape:
1. Identificarea factorilor de risc.
2. Măsuri de prevenire a accidentelor.
3. Aplicarea procedurilor de intervenție în caz de accident.
Pentru a preveni producerea unor accidente sau incendii, trebuie cunoscuți și identificați factorii
de risc care pot duce la apariția acestora. Cum se poate de furnizat un mediu securizat pentru
persoana îngrijită? Cum se poate preveni producerea unor accidente sau incendii în condiții de
domiciliu? Care sunt măsurile de intervenție în caz de accident? Sunt doar o parte din întrebările
pe care le vom aborda în continuare.

1.Tipuri de factori de risc și măsurile de prevenire a accidentelor
Unul din factorii de risc este electrocutarea (șoc electric) sau de incendii provocate de
curentul electric.
Ce presupune electrocutarea? Termenul de electrocutare indică o rană cauzată de fulger
(electricitate naturală) sau de curenții electrici care trec prin corp (de obicei din surse artificiale)
și poate provoca moartea sau vătămarea gravă a unei persoane.
Pentru prevenirea riscului de electrocutare sau de incendii, provocate de curentul electric, este
nevoie de respectat următoarele reguli de securitate.
Nu utilizați aparatele electrice în apropierea surselor de apă: apa în combinație cu
electricitatea reprezintă un pericol mortal.
Se recomandă:
 Pentru folosirea unui aparat electric este absolut necesar ca mâinile și picioarele să fie

uscate, de asemenea, este preferabil purtarea încălțămintei..
 Înainte de conectarea unui aparat electric, este necesar de verificat dacă acesta nu este

umed; este stric interzisă folosirea lor în timp ce persoana îngrijită se află în cadă sau sub
jetul de duș.
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 În timpul udării florilor, se interzice de îndreptat jetul de apă în direcția cablurilor, cutiei
de contoare, a cutiilor de cuplaj electric (transformatoare) etc.

 În bucătărie aparatele electrice se vor folosi cât mai departe de lavoar.
 Se recomandă poziționarea prelungitoarelor pe lângă pereți, să nu se calce peste acestea,

iar ultimele să nu prezinte întreruperi sau deteriorări.
 Se va realiza verificarea periodică a aparatelor electrice de specialiști.
 După funcționare, aparatele electrice vor fi deconectate, curățate, uscate, pentru a preveni

accidentele în momentul în care vor fi puse din nou în funcțiune.
 Anunțarea imediată a membrilor familiei despre orice defecțiune a prizelor și

întrerupătoarelor electrice.
Folosiți electrocasnicele cu precauție (atenție):
 Dacă trebuie să le folosiți, deconectați-le apucând de ștecherul ce le conectează la perete:

niciodată nu trageți direct de cablu.
 Dacă apare fum sau simțiți vreun miros neobișnuit, deconectați-le imediat.
 Dacă în zonele cu umiditate crescută există improvizații sau aparatură care să pună în

pericol de electrocutare persoanele din jur, informați aparținătorii ca să le îndepărteze.
 Dacă sunt observate abateri de la cele scrise mai sus, îngrijitorul va informa familia și, cu

acordul acesteia, va chema specialiști autorizați care vor îndepărta orice risc de
electrocutare.

În afara casei, aveți grijă la infrastructurile electrice:
 Turnurile, stâlpii electrici și transformatoarele sunt periculoase: nu intrați și nu urcați pe

ele, nu aruncați cu pietre sau alte obiecte în acestea.
 Dacă găsiți un cablu la pământ, nu-l atingeți; anunțați compania electrică.
 Nu folosiți niciodată aparate cu cabluri uzate, ace rupte, prize deteriorate etc.
 Dacă un aparat vă dă „dureri de cap”, deconectați-l imediat și apelați un electrician.
 Nu supraîncărcați instalațiile electrice și nu treceți cablurile electrice pe sub covoare.
 Folosiți, o priză pentru fiecare aparat. Conectarea la o priză a mai multor aparate poate

duce la supra-încălzire și poate provoca incendii.
 Dacă nu folosiți fierul de călcat, fie chiar și pentru un singur minut, deconectați-l și

plasați-l într-un loc sigur.
În caz de accident electric:
 Dacă puteți, întrerupeți sursa de alimentare cu curent.
 Dacă nu, luați victima de îmbrăcăminte și trageți de ea fără a intra în contact cu pielea

acesteia.
 Dacă este necesar, acoperiți părțile descoperite cu haine uscate înainte de a o atinge.
 Nu folosiți niciodată apa pentru a stinge un incendiu electric.
 Dacă se produce o arsură localizată, înainte de a o trata, spălați-vă pe mâini minuțios.
 Răciți arsura cu apă sau gheață, curățați spațiul din jurul acesteia cu un șervețel umed și

pulverizați cu soluție antiseptică.
 După aceasta, acoperiți arsura cu o țesătură sterilă și de bumbac. Nu atingeți arsura, nici

bulele ce se formează în jurul acesteia.
Dacă arsura este gravă, nu aplicați cremă și mergeți la un centru de asistență medicală.

Apelați după ajutor sau consultații la numărul de urgență 112!!!

Risc de arsură (opărire). O arsură este o leziune produsă de foc, de căldură, sau de un agent
chimic. Arsurile sunt provocate cel mai des de foc sau flacără, apă fierbinte sau vapori, obiecte
fierbinți, electricitate și substanțe chimice. Fumatul este un factor de risc de ardere. Cele mai
multe arsuri au loc acasă și sunt accidentale. Arsurile produse de foc se întâlnesc de obicei mai
des în perioada rece a anului, având ca factori specifici gătitul la foc și încălzitul încăperilor cu
sobe. Se va evita folosirea obiectelor fierbinți, iar în cazul în care se constată supra-încălzirea
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acestora, se deconectează de la sursa de încălzire (electrică sau cu gaze, sobe pe lemne sau alte
surse de încălzire) până la răcirea acestora, iar manipularea se face în deplină siguranță.
Un al tip de arsură este cea chimică. Arsura chimică poate să apară atunci când o persoană
contactează direct cu un produs chimic sau cu vaporii acestuia. Arsurile chimice pot afecta
persoană îngrijită și membrii familiei ei. Cele mai multe arsuri chimice apar ca urmare a utilizării
abuzive a produselor chimice. Unele dintre cele mai comune produse de uz casnic care
determină arsurile chimice sunt: înălbitorii, substanțele de curățare a toaletei, scurgerile,
cuptoarele etc.
Substanțele chimice trebuie păstrate în siguranță, pentru a evita accidentele. De asemenea, vasele
cu soluții ar trebui să aibă etichete corespunzătoare, pentru a ști ce substanțe chimice conțin.
Dacă persoana asistată a contactat cu o substanță chimică și și-a afectat pielea sau ochii, primul
lucru ce trebuie făcut este:
 scoaterea hainelor contaminate;
 spălatul zonei afectate cu apă curgătoare timp de cel puțin 20 de minute.

Dacă aceste lucruri se realizează destul de rapid, arsurile vor fi mai puțin grave, iar timpul de
recuperare poate fi scurtat.

În cazul arsurilor grave cu substanțe chimice, solicitați serviciile medicale de urgență.
Serviciul de urgență 112 trebuie solicitat și în cazul în care arsura afectează ochii, mâinile,

picioarele, fața sau o articulație majoră.
Risc de cădere. Atât persoana îngrijită cât și îngrijitorul pot fi supuși acestui risc, în cazurile în
care, există iluminare slabă, podea lunecoasă, spații reduse, mobilier inadecvat (de înălțime joasă,
picioare nesigure la scaune, pat etc.), spații necunoscute, condiții meteo adverse, absența
dispozitivelor de fixare a roților patului, căruciorului cu rotile, încălțăminte sau îmbrăcăminte
inadecvată (pantofi cu șireturi dezlegate, pantaloni foarte lungi. etc.). Dacă se observă asemenea
pericole, se va evita apropierea de zonele de risc de cădere. În acest caz persoana îngrijită va
solicita ajutorul persoanelor din jur pentru propria autoîngrijire (mobilitate, eliminare, îmbrăcare)
de fiecare dată când va avea nevoie.
Pentru a evita căderile, obiectele personale vor fi așezate la îndemână persoanei îngrijite. Lângă
persoana îngrijită se vor afla dispozitivele necesare: ochelari, audifoane, baston, scaun medical
etc.
Risc de intoxicații cu substanțe chimice. Intoxicația (otrăvirea) este o stare patologică, fiind
un rezultat al acumulării în organism a unor substanțe toxice. Acestea pot fi: intoxicații
alimentare, medicamentoase, alcoolice sau cu substanțe chimice.
Intoxicațiile cu fum apar adesea din cauza defecțiunilor la aparatele de încălzire precum sobă,
căminul, aragazul. Una din cele mai frecvente cauze ale intoxicării cu monoxid de carbon (fum
de la sobă/bătutul cahlei) sunt instalațiile unde nu este ventilație. Este necesar de ținut cont că
simptomele intoxicației cu monoxid de carbon sunt asemănătoare cu cele ale gripei. Dacă
persoana îngrijită are dureri de cap, amețeli, stări de greață și dureri în piept, nu trebuie de
propus persoanei îngrijite să bea un ceai și să ia un antiviral. Inițial trebuie de verificat dacă
stările de rău dispar sau nu la aer curat. Dacă persoana îngrijită se simte rău doar în casă (sau în
alt mediu închis), este necesar de verificat instalația de gaze.
Substanțele folosite la întreținerea curățeniei casnice, substanțele medicamentoase, pot provoca
intoxicații severe. Pentru a nu provoca sensibilizarea față de substanțele chimice sau
medicamentoase, cu care îngrijitorul vine în contact în mod frecvent, se vor întrebuința mănuși,
măști. La cea mai mică suspiciune de intoxicație trebuie de acționat ca și cum intoxicația ar fi
gravă. Trebuie de intervenit cât mai repede, deoarece fiecare minut înseamnă o cantitate mai
mare de substanță toxică absorbită în organism. Persoanele intoxicate manifestă diferite
simptome în funcție de substanța medicamentoasă ingerată/inhalată: de la grețuri, vărsături,
dureri abdominale, diaree, tulburări cardio-respiratorii (hipo- sau hipertensiune, hiperventilație,

https://ro.wikipedia.org/wiki/Patologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Toxicitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iatrogenie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Be%C8%9Bie
http://www.csid.ro/health/sanatate/tu-stii-care-e-diferenta-dintre-raceala-si-gripa-11625712/
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/varsatura_6438
http://www.sfatulmedicului.ro/Tulburari-de-tranzit--diareea-si-constipatia-/diareea_533
http://www.sfatulmedicului.ro/Hipertensiunea-arteriala--HTA-/hipertensiunea-arteriala_148
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/hiperventilatie_3772
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tahicardie), agitație sau somnolență și până la pierderea conștiinței. De aceea, în cazul unei
posibile intoxicații, se va solicita ajutor medical calificat, apelând 112.
Risc de lovire cu obiecte aflate în cădere, de obicei, se referă la obiectele de mobilier sau
sisteme de depozitare, care nu sunt asigurate printr-o prindere/fixare corectă. Se va avea grijă ca
în cazul în care sunt observate obiecte de mobilier în dezechilibru fără fixare rigidă să se anunțe
familia. Se vor fixa corespunzător dulapurile suspendate și toate obiectele grele din camera
persoanei îngrijite.
Risc de arsuri sau explozii cauzate de gazul metan. În încăperile cu sobe sau aparate cu sursă
de gaz metan se vor deschide geamurile pentru aerisire și se vor controla robinetele care trebuie
să fie închise. Focul la aragaz va fi aprins prin deșurubarea lentă a robinetelor, iar în sobă va arde
focul doar ziua nu și noaptea. În caz de defecțiuni ale instalațiilor de gaz metan, scurgeri de gaze,
se va anunța de urgență personalul de specialitate pentru remediere sau serviciul 112.
Risc de infecții. Infecția este pătrunderea în organism a agentului patogen pe diferite căi. Căile
de transmitere a infecțiilor sunt: aerogenă, digestivă și contact direct. Cele mai eficiente metode
de protecție a îngrijitorului și persoanei îngrijite/familiei acestuia sunt: spălarea frecventă pe
mâini, acoperirea gurii și nasului cu un șervețel, strănutarea și tușirea în pliul cotului, menținerea
distanței de cel puțin 1 metru față de persoanele care tușesc sau strănută. Pentru prevenirea
infecțiilor ce se transmit pe cale digestivă, îngrijitorul va evita contactul direct cu alimentele și
vasele persoanei îngrijite, iar spălatul veselei se va face în mănuși și va fi urmat de dezinfectare.
Bolile profesionale - sunt bolile pe care îngrijitorul le poate dezvolta pe parcursul muncii sale,
cauzele lor fiind în legătură cu această muncă.
În meseria de „Îngrijitor la domiciliu”, dacă toate normele de protecție sunt respectate, riscul de
a dobândi boli profesionale este minim. Posibile boli profesionale în această activitate sunt: boli
contagioase contactate de la persoana îngrijită, infecții datorate manipulării necorespunzătoare a
dejecțiilor persoanei îngrijite, patologii ale aparatului locomotor, afecțiuni provocate de
substanțe chimice și medicamentoase etc. Pentru prevenirea acestor îmbolnăviri trebuie realizate
măsurile de prevenire descrise mai sus și purtarea echipamentului de protecție. Pentru prevenirea
îmbolnăvirii aparatului locomotor, efortul fizic trebuie dozat corespunzător. Ridicarea,
schimbarea de poziție a persoanei îngrijite se va executa aplicând o tehnică corectă.

Mijloace de protecție
Pentru lucrătorul în meseria de îngrijitor la domiciliu, sunt obligatorii purtarea/utilizarea
următoarelor mijloace de protecție:
 halat sau costum special care se îmbracă imediat ce se ajunge la locuința persoanei

îngrijite. Acestea vor asigura o igienă corespunzătoare atât pentru îngrijitor, cât și pentru
beneficiar. Sunt de evitat halatele care pot agăța obiectele ca, mânere de uși, colțuri de
dulapuri etc.

 masca de unică folosință pentru zona nazală și bucală. Aceasta va proteja de
contaminarea cu viruși, microbi sau alte microorganisme, care pot exista în corpul
persoanei îngrijite, în cazul unei boli contagioase.

 încălțăminte adecvată. Papuci sau pantofi comozi se vor încălța doar în incinta locuinței
nu și pe stradă.

 bonetă/broboadă sau orice altceva pe cap. Se va purta pentru prinderea părului cu
asigurarea aerisirii capului.

 mănuși de protecție. Se vor folosi ori de câte ori sunt utilizate substanțe de curățenie sau
cu conținut toxic, sau ori de câte ori persoanei îngrijite i se va face igiena parțială sau
totală a corpului.

 suporturi anumite pentru deplasare. Dacă persoana îngrijită folosește cărucior/scaune de
poziționare etc., manipularea acestora se va face doar după citirea instrucțiunilor și
cunoașterea modului de funcționare.

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/tahicardie_2448
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Toate aceste măsuri și mijloace de protecție protejează atât îngrijitorul, cât și persoana îngrijită.
1. Securitatea fizică a persoanei îngrijite

Securitatea fizică a persoanei îngrijite este asigurată de:
prevenirea accidentelor;
prevenirea infecțiilor;
prevenirea agresiunilor determinate de: agenții fizici, chimici, agresori umani, animale
și autoagresiuni (mutilări, suicid).

Securitatea sociologică a persoanei îngrijite, constă în existența și întreținerea unui mediu
sănătos.
Acesta este reprezentat de:
 salubritatea mediului - locuința trebuie să fie uscată, fără umiditate, cu posibilitatea de a

fi aerisită și iluminată cât mai natural;
 calitatea și umiditatea aerului - 30% - 60%;
 temperatura ambiantă între 18,3 – 250C;
 ambianță fără poluare chimică și microbiană;
 mediu ambiant de siguranță.

Sănătatea îngrijitorului va fi menținută în parametrii normali prin efectuarea controalelor
periodice, iar orice modificare în starea de sănătate va fi anunțată cu promptitudine familiei/
echipei medicale pentru întreruperea activității și găsirea unui înlocuitor.

2. Proceduri de intervenție în caz de accident
În cazul producerii un accident, trebuie respectate următoarele etape:
 evaluarea corectă a situației reale;
 intervenții pentru limitarea efectelor evenimentului;
 anunțarea familiei și a instituțiilor abilitate să intervină;
 evacuarea în caz de incendii, cutremur etc.;
 acordarea primului ajutor cu utilizarea trusei de prim ajutor.

Supravegherea persoanei îngrijite până la venirea echipajului medical.
1. Analiza situației prin observare directă va determina natura accidentului. Se va analiza rapid
dacă pericolul de accidentare mai persistă prin identificarea riscurilor reale (cădere de la înălțime,
electrocutare, prăbușire de obiecte, incendiu etc.).
2. Protejarea și examinarea victimei. Se suprimă sau se izolează pericolul, fără a se expune
riscului de accidentare. Dacă este posibil se scoate persoana îngrijită din zona periculoasă.
3. Se efectuează o examinare sumară a persoanei îngrijite pentru a stabili dacă aceasta poate
comunica și prezintă funcțiile vitale (puls, respirație).
4. Se examinează natura afecțiunii sau a leziunii. Se examinează semnele care indică faptul că
viața persoanei îngrijite este amenințată: sângerează abundent, răspunde sau nu la întrebări,
respiră, are puls.
5. Se stabilește ordinea de prioritate a intervențiilor.

3. Alertarea
Cererea ajutorului unui serviciu medical de urgență:apelarea numărul unic de urgență 112.
Comunicarea va cuprinde date privind:
 locul exact al accidentului și modul de acces;
 scurtă descriere a felului accidentului (cădere de la înălțime, electrocutare, incendiu etc.);
 natura afecțiunilor sau leziunilor;
 numele persoanei care anunță.

Va fi înștiințată familia persoanei îngrijite. Persoana care efectuează apelul trebuie să aștepte
confirmarea corectă a mesajului transmis și să rămână la telefon pentru a primi eventuale
recomandări legate de modul în care se poate acorda primul ajutor la fața locului.

***
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CAPITOLUL X

ÎNTREȚINEREA, CURĂȚIREA ȘI DEZINFECTAREA LOCUINȚEI
BENEFICIARULUI ÎTLD

Curățenia mediului beneficiarului este un factor
important în promovarea recuperării bolii. Prevenirea și
controlul eficient al infecțiilor este esențial pentru
asigurarea unei îngrijiri de înaltă calitate pentru toți
beneficiarii. Este esențială curățarea și dezinfectarea
minuțioasă a mediului în care se află persoana care este
dependentă și necesită îngrijiri de lungă durată. Scopul
acestui proces de curățenie și dezinfectare este de a
elimina contaminarea bacteriană de pe suprafețele de
mediu și de pe suprafețele echipamentelor (lingerie de corp și pat), unde se află persoana îngrijită
pentru a preveni transmiterea microorganismului (Figura nr.10.1). Cât de minuțios nu s-ar
efectua curățenia încăperilor, există excepții, când aceasta nu este îndeajuns pentru menținerea
ordinii și curățeniei pe parcursul zilei. Pentru aceasta
există o serie de produse de curățenie (Figura nr.10.2),
care se folosesc la întreținerea curățeniei.
Prevenirea infecțiilor presupune, în primul rând
respectarea, riguroasă a normelor de igienă, asigurarea
circuitelor corespunzătoare (lingerie murdară, lingerie
curată, alimente etc.), respectarea principiilor de igienă
individuală.
Igiena - ansamblul de reguli și de măsuri menite să apere
sănătatea.
Igiena se realizează prin: curățare, dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

Metode de igienizare
Igienizarea/curățarea reprezintă suma operațiilor prin
care murdăria (praf, resturi alimentare etc.) este
îndepărtată de pe diverse suprafețe de lucru, utilaje,
ustensile, pereți, podele. Igienizarea se face pe toată
durata lucrului, ori de cate ori este necesar (nu doar la
începutul sau sfârșitul activității).
Igienizarea suprafețelor atinse frecvent cu ajutorul
soluțiilor de uz casnic și al soluțiilor dezinfectante
puternice, adecvate pentru suprafețe, se face urmând
instrucțiunile de pe eticheta acestora.
ATENȚIE! Purtarea mănușilor (Figura nr.10.3) și asigurarea unei ventilații bune în camera
în timpul utilizării produselor chimici sunt obligatorii!

Purtați mănuși de unică folosință atunci când curățați și dezinfectați suprafețele.
Consultați instrucțiunile producătorului pentru produsele de curățare și dezinfectare
utilizate.
Curățați mâinile imediat după îndepărtarea mănușilor.

Figura nr.10.1. Linjeria de pat

Figura nr.10.2. Produse pentru curățenie

Figura nr.10.3. Echipamente
pentru curățenie
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Dacă suprafețele sunt murdare, trebuie curățate folosind detergent sau săpun și apă
înainte de dezinfectare.

Pentru dezinfectare, se recomanda soluțiile de uz casnic diluate, soluțiile pe bază de alcool (cu
cel puțin alcool de 700) și cele mai frecvente dezinfectante înregistrate de EPA. În cazul
soluțiilor casnice de dezinfectare diluate, este necesar de urmat instrucțiunile de folosire ale
producătorului. Nu se recomandă de amestecat niciodată înălbitorii cu amoniac sau orice alt
produs de curățare. Înălbitorul casnic poate fi eficient împotriva coronavirușurilor atunci când
este diluat corespunzător: se pregătește o soluție de înălbitor amestecând 5 linguri de înălbitor la
3,5 litri de apă. Centrul European de Control și Prevenire a Bolilor recomandă utilizarea
soluțiilor de dezinfectare pe bază de hipoclorit de sodiu cu o concentrație 0,1% (soluțiile cu o
concentrație inițială de 5% se diluează 1:50, pentru obținerea concentrației de 0,1%), după ce
suprafețele au fost curățate în prealabil. În cazul în care suprafețele ar putea fi distruse de soluția
de clor, atunci se recomandă utilizarea soluțiilor pe bază de alcool cu o concentrație de 70%
pentru curățarea spațiilor de folosire comună.

Efectuare curățeniei poate conține următoarele operațiuni:

desprăfuirea tavanului, pereților, a corpurilor de
iluminat (se desprăfuiesc: pereții cu perii speciale din
PVC cu coadă; jaluzelele cu ajutorul periilor din PVC
sau nylon; plafoanele și corpurile de iluminat cu perii
circulare) (Figura nr.10.5);
Curățarea prizelor și a întrerupătoarelor (curățarea
prizelor și a întrerupătoarelor se realizează cu ajutorul
lavetelor uscate);
curățarea caloriferelor (constă în desprăfuirea urmată
de spălarea cu apă și detergent, preparată conform indicațiilor producătorului);
curățarea geamurilor pe interior și exterior (se spală cu soluții speciale, iar apoi se șterg
cu o lavetă uscată pentru a nu lăsa urme pe suprafața curățată sau se îndepărtează soluția
cu racleta din cauciuc);
curățarea ușilor și a tâmplăriei;
curățarea pardoselilor (mozaic, linoleum, gresie);
igienizarea obiectelor sanitare, faianței, oglinzilor etc., dacă este cazul);
schimbarea sacilor menajeri și evacuarea gunoiului;
colectarea selectivă a deșeurilor și evacuarea acestora în spații special amenajate.

Dezinfecția
Dezinfecția reprezintă procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau relativ

patogene (microbi, viruși) de pe orice suprafețe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenți fizici
și/sau chimici. Dezinfecția se aplică numai pe materiale și suprafețe curate. Nu se dezinfectează
decât ceea ce este curat. Curățenia și dezinfecția pot fi realizate în aceeași operație pe o suprafață
datorită utilizării produselor de curățenie/dezinfecție.
Dezinfecția poate fi:
a) profilactică: de prevenire - sursa infecțiilor nu e cunoscută, include dezinfecția apei potabile,
măsuri de igienă individuală, igiena locuinței.
b) continuă și curentă: distrugerea germenilor în produse eliminate de bolnavi și purtători de
germeni (urină, spută, fecale, mase vomitante), obiecte cu care persoana îngrijită a venit în
contact (resturi alimentare, veselă, lenjerie, mobilier, baie, WC).
Sterilizarea este ansamblul de metode fizico-chimice de distrugere a tuturor microbilor (de ex:
fierberea).

Figura nr.10.4. Prelucrarea suprafețelor
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Dezinsecția este operația de distrugere a insectelor dăunătoare (transmițătoare de boli) cu
ajutorul unui insecticid.
Deratizarea este operația de stârpire a șoarecilor și șobolanilor prin otrăvire cu substanțe chimice
sau culturi microbiene.

Materiale de curățire și dezinfectare
Pentru activitățile de curățenie și dezinfecție sunt necesare următoarele materiale: aspirator,
lavete, bureți, mop, găleți, mătură, făraș, mănuși de protecție, substanțe de curățat diferite
suprafețe, detergenți, substanțe dezinfectante etc. Este indicat să existe sau să se creeze un
spațiu la domiciliul beneficiarului, destinat depozitării produselor și ustensilelor utilizate pentru
efectuarea curățării.
Trebuie să existe saci colectori de unică folosință pentru deșeuri.
Întreținerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curățării se face zilnic, după fiecare operațiune
de curățare și la sfârșitul zilei de lucru. Ustensilele utilizate se spală, se curăță, se dezinfectează
și se usucă.
Persoanele care execută operațiunile de curățare și dezinfecție trebuie să poarte mănuși de
menaj sau mănuși de latex nesterile.
Substanțele pentru curățenie și dezinfecție se găsesc în comerț. Pe fiecare produs scrie:
 compoziția,
 că sunt pentru curățire sau/și dezinfecție,
 unde se utilizează (bucătărie, baie),
 suprafața pe care poate fi folosită (textile, gresie, parchet etc.),
 instrucțiuni de folosire (concentrație, doză etc.).

Citiți cu atenție etichetele și instrucțiunile de utilizare pentru a achiziționa soluțiile necesare
curățeniei și dezinfecției, și pentru a le utiliza corect, în mod
corespunzător!
Curățarea este etapă obligatorie, permanentă și
sistematică în cadrul oricarei activități sau proceduri de
îndepărtare a murdăriei de pe suprafețe (inclusiv tegumente)
sau obiecte, prin metode fizice (șters, măturat, aspirat, spălat)
și/sau chimice (folosindu-se substanțe chimice: săpun,
detergenți, dezinfectanți) (Figura nr.10.5).
Curățarea se realizează cu detergenți, produse de întreținere și produse de curățat.
Detergentul-dezinfectant este produsul care include în compoziția sa substanțe care curăță și
substanțe care dezinfectează. Produsul are deci acțiune dublă: curăță și dezinfectează.

Tehnici de curățare
Tehnicile de curățare incorecte sau necorespunzătoare pot răspândi microorganisme în loc să le
îndepărteze de la suprafață.
Următoarele puncte ar trebui să stea la baza tuturor procedurilor de operare standard cu
privire la curățenie:
 Fluxul de curățare trebuie să înceapă din zone considerate relativ curate până la murdare.

Asta înseamnă ca zonele/elementele cu atingere scăzută sau ușor murdare să fie curățate înainte
de zonele/elementele care sunt considerate zone de atingere mare sau foarte murdare. De
exemplu: atunci când curățați o baie, toaleta trebuie curățată ultima, deoarece este probabil să fie
cel mai mare element contaminat în zona respectivă. În camera beneficiarului, elementele care ar
fi considerate zone de atingere ridicată ar include patul beneficiarului, masa, scaunul,
premergătorul, butoane de control, etc. și zone de atingere joasă ar include pereții, ferestrele și
podelele.

Figura nr.10.5. Prelucrarea obiectelor
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 Fluxul de curățare ar trebui să fie, în general, de la suprafețe mari până la mici. De
exemplu: când curățați suprafețe orizontale în camera beneficiarului, zonele înalte, cum ar fi cele
peste înălțimea umărului ar trebui curățate primele, urmate de toate celelalte elemente. Tehnica
de ștergere a prafului nu trebuie să disperseze particule de praf (adică sunt folosite cârpe umede).
 Când folosiți cârpe și sistem de găleată/soluție pentru a curăța: evitați cârpele uzate de

„înmuiere dublă” în găleată care conțin cârpe curate și neutilizate. Făcând asta, este posibilă
contaminarea resturilor, care se află în soluție, pe pânze curate și, ca rezultat, răspândirea
microorganismelor pe suprafețele care sunt șterse după aceea. Pentru a maximiza utilizarea
cârpelor de curățare, acestea trebuie pliate și rotite într-o manieră astfel încât toate suprafețele
pânzei, inclusiv partea din față și spate, să fie utilizate progresiv. Sunt necesare mai multe cârpe
pentru curățarea „suprafețelor cu atingere ridicată” decât pentru „suprafețele cu atingere scăzută”.

Având în vedere punctele de mai sus, curățarea unei zone trebuie efectuată apoi în
mod metodic, fie folosind o abordare în sensul acelor de ceasornic sau sau în lista de verificare
pentru orientare.
După finalizare, întreaga zonă trebuie verificată vizual pentru a asigura curățarea completă a
zonei.
1. Curățenia camerei persoanei îngrijite – se face zilnic, dimineața și după masă.
 Curățenia de dimineață se începe imediat după terminarea toaletei și alimentației

persoanei îngrijite, iar cea de după masă se realizează după odihna persoanei îngrijite, dar
înaintea mesei de seară.

 Dacă în timpul procesul de îngrijire, în cursul zilei, persoana îngrijită s-a murdărit cu
secreții, excreții, sânge, alimente vărsate, fecale, vărsături etc., atunci se va face o nouă
curățenie imediat, fără a se ține cont de programul obișnuit.

 La efectuarea oricărei curățenii se vor utiliza numai proceduri umede pentru a nu ridica
praful, care poate determina infecții și alergii.

 Pe cât este posibil, curățenia se va face cu ferestrele deschise.
 Camera va fi aerisită zilnic.
 Procesul de curățenie zilnică se începe cu golirea de urinar/ ploscăi și înlocuirea lor cu

recipiente curate.
 Apoi se face curățenie pe masa la care s-a alimentat persoana asistată, patul acesteia,

aruncându-se în găleți (care sunt îmbrăcate pe interior cu saci menajeri, de culoare neagră)
toate resturile de alimente, ambalaje etc.

 Se mătură podeaua cu o mătură cu coadă, învelită într-o cârpa umedă, iar măturatul se va
începe din colțurile camerei, introducând mătura sub fiecare mobilă în parte, până la
perete.

 Se recomandă utilizarea unui produs de curățare (dezinfectant de uz general) pentru a
curăța și dezinfecta pardoseala.

 Dacă pardoselile sunt din lemn, se utilizează un produs care este sigur pe suprafețe din
lemn.

 Pardoseala (de ciment, de linoleum, cauciuc sau material plastic) se spală cu apa caldă la
care se adaugă detergenți.

 Spălarea se face cu un mop cu coadă lungă, apoi se limpezește cu apă curată.
 După limpezire, suprafețele vor fi dezinfectate prin ștergere, stropire sau pulverizare.
 După aplicarea substanței dezinfectante nu se mai limpezește, lăsând suprafețele să se

usuce.
 Dacă există o pardoseală de parchet, praful și murdăria se vor aspira cu aspiratorul, apoi

parchetul se va șterge cu soluții speciale pentru parchet.
 Praful adunat după măturare sau golirea aspiratoarelor va fi colectat în saci speciali ce

vor fi duși la pubela de gunoi.
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La curățarea pereților se procedează astfel: se ridică și se îndepărtează mobila (scaune, mese, în
general obiectele transportabile), iar paturile se acoperă. Se șterge praful cu o perie acoperită cu
o cârpă, întâi pe plafon, apoi pe pereți, de sus în jos. La fel se vor curăța ușile și ferestrele.
Geamurile se curăță cu ajutorul unei cârpe moi și soluții speciale de curățat geamurile.
Praful de pe mobilier se șterge cu o cârpa umedă sau cu soluții speciale pentru mobilă.
Spălarea oglinzilor se face cu o cârpa moale, folosind aceleași soluții ca și pentru geamuri.
Pentru a spăla materialele plastice nu se va utiliza niciodată apă fierbinte.
După finalizarea curățeniei, mobilierul se pune la loc, lăsând geamurile deschise câteva minute.
2. Baia se curăță după fiecare folosire.
Cada se spală cu praf de curățat, se limpezește cu apă iar apoi se dezinfectează. O atenție
deosebită se va acorda curățirii toaletei, deoarece poate contribui la transmiterea unor infecții.
Suprafețele de porțelan sau faianță ale chiuvetei, WC-lui, vor fi spălate zilnic, la nevoie de
mai multe ori, cu substanțe dezinfectante și dezodorizante, care împiedică și depunerea tartarul
pe pereții chiuvetei, WC-lui.
Scaunul, confecționat de obicei din material plastic, se spală cu detergenți, se limpezește și se
șterge cu o cârpă uscată.
3. Bucătăria trebuie e să fie întotdeauna în stare perfectă de curățenie.
Îngrijitorul va respecta următoarele:
 Nivel ridicat de igienă personală corporală.
 Purtarea unui echipament de protecție la prepararea mâncării și altui la efectuarea

curățeniei.
 Practicarea cu regularitate a igienei mâinilor-obligatoriu la întrarea în bucătărie și după

folosirea grupului sanitar.
 Respectarea tehnicii corecte și a recomandărilor privind igiena mâinilor.
 Depozitarea ustensilelor folosite la prepararea hranei în spații curate și individualizate

(tacâmuri,vase de preparare, aparatură electrico-casnică,etc).
 Acoperirea alimentelor pentru a le feri de praf și de eventualele insecte.
 Păstrarea veselei în dulapuri închise, curate, ferite de praf.
 Interzicerea accesului persoanelor străine și a animalelor.
 Spălarea suprafețelor, sertarelor și dulapurilor cu dezinfectarea lor.
 Spălarea și dezinfectarea suprafețelor de lucru (masa,chiuveta, vase etc.).

Curățați frigiderul în mod regulat.
 Ștergeți imediat petele împrăștiate, apoi curățați și dezinfectați toate suprafețele

contaminate.
 Curățați și dezinfectați regulat mânerul și garniturile ușii frigiderul.
 Verificați recomandările producătorul frigiderul pentru curățarea acestuia.

Chiuvetele trebuie curățate regulat utilizând produse ce pot îndepărta depunerile de săpun și
piatră. În cazul în care chiuveta este contaminată (de ex. cu microbi de la alimente crude), ultima
trebuie curățată și dezinfectată imediat. Deoarece curățarea scurgerilor este dificilă, va fi
necesară aplicarea cu regularitate a unui dezinfectant adecvat pentru reducerea microbilor și
mirosurilor.
Rețineți!

 Resturile alimentare rămase după servirea mesei se îndepărtează imediat pentru a nu
atrage insectele și șoarecii.

 Prosoapele de bucătărie rămase se usucă după întrebuințare, apoi se împăturesc și se
păstrează într-un sertar special. Ele vor fi des schimbate.

 Coșurile cu gunoi se mențin curate și într-o stare bună de funcționare, evacuându-le
ritmic, urmând circuitul deșeurilor menajere din locuință. Golirea, curățarea și
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dezinfectarea coșul de bucătărie se face în mod
regulat. Preferabil se utilizează un coș cu capac.

În cazul în care există gândaci, se vor lua măsuri de
dezinsecție!

 Bucătăria se aerisește des în timpul zilei, iar în
timpul verii se pot lăsa deschise permanent
ferestrele.

 Bucătăria, ca și întreaga locuință, trebuie protejată
de insecte (muște, țânțari etc.) prin metode utilizate
în acest scop (Figura nr.10.6).

Dezinfectarea obiectelor folosite de persoana îngrijită este asigurată prin:
1. Adunarea în coșuri speciale a lingeriei murdare și spălarea acestei la mașina de spălat, cu
uscarea și călcarea ulterioară. Păstrarea lingeriei se face în dulapuri speciale.
2.Golirea bazinetului, urinarului etc. după folosire și spălarea inițială cu apă rece. Apoi spălarea
cu apă caldă, detergent/dezinfectant și o perie ținută în soluție dezinfectantă.
Rețineți! Plosca, bazinetul, urinarul se sterg cu soluție dezinfectantă, se usucă prin evaporare.
3. Golirea scuipătorilor ori de cate ori este nevoie. apoi spalarea cu apă caldă,
detergent/dezinfectant și cu perie specială tinută în dezinfectant.
Rețineți! Scuipătorile se șterg cu soluție dezinfectantă și se usucă prin evaporare.
4. Spălarea mușamalii și colacului de cauciuc cu apă și detergent, limpezirea, ștergerea cu
soluție dezinfectantă și uscarea prin evaporare.
5. Spălarea termometrelor cu apă și săpun, limpezirea cu apă curată, dezinfectarea cu alcool.

Cerințe de asigurare cu lenjerie curată
Îngrijitorul trebuie să fie în permanență atent, ca persoana îngrijită, să prezinte hainele și lenjeria
curate. În procesul de îngrijire se utilizează:
 Lenjerie de corp: cămăși, pijamale, batiste, basmale, scutice, chiloți.
 Lenjerie de pat: cearceafuri, fețe de perne, fețe de plapumă, ștergare.
 Haine de protecție ale îngrijitorului sau aparținătorului.

Lenjeria se schimbă ori de câte ori este nevoie, dacă se murdărește cu alimente, urină, fecale, cu
sânge, puroi etc., dacă a trecut perioada maximă de folosire a lenjeriei (de obicei o săptămână),
dacă persoana îngrijită prezintă leziuni cutanate, hipersensibilitate a tegumentelor, transpirații
abundente etc.
Lenjeria murdară va fi adunată în saci din material impermeabil și se va duce în încăperea unde
urmează a fi dezinfectată și spălată.
Cerințe și măsuri de igienă personală.

Echipamentul de protecție vă protejează atât îngrijitorul de contactul cu germeni patogeni,
cât și persoana îngrijită.
Spălarea mâinilor și a altor parți ale tegumentelor reprezintă cel mai important și, uneori,
singurul mod de prevenire a contaminării, a diseminării agenților microbieni.

Mâinile se vor spăla
- la intrarea în serviciu și la părăsirea locului de muncă;
- înainte și după examinarea persoanei îngrijite;
- înainte și după aplicarea unui tratament;
- după scoaterea mănușilor de protecție;
- după scoaterea măștii folosită la locul de muncă;
- înainte de prepararea și servirea mesei;
- după folosirea batistei;

Figura nr.10.6. Protejarea încăperii

Figura nr.10.7. Spălarea pe mâini
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- după folosirea grupului sanitar;
- după trecerea mâinii prin păr;
- după activități administrative, gospodărești (Figura nr.10.7).

Cum se spală mâinile?
 îndepărtarea bijuteriilor (inele, brățări), ceasului;
 utilizarea apei curgătoare și a săpunului pentru

spălarea obișnuită;
 în cazuri de urgență este permisă utilizarea un

dezinfectant ca înlocuitor al spălatului, dar nu ca rutină;
 în unele situații, spălarea este completată de

dezinfecția mâinilor (după manipularea bolnavilor
septici, a bolnavilor contagioși; după efectuarea toaletei
persoanei îngrijite) (Figura nr.10.8).

Întreținerea generală a echipamentelor de curățare
Echipamentele de curățare (inclusiv găleți, mopuri etc.) trebuie inspectate în mod regulat și
schimbate la necesitate.
Trebuie urmate următoarele principii de bază:
1. Echipamentele, cum ar fi gălețile și containerele, trebuie spălate cu detergent și dezinfectant
după fiecare utilizare, depozitate cu susul în jos și lăsate să se usuce între utilizare.
2. Gălețile și containerele trebuie inspectate pentru a nu se produce fisuri și înlocuite în
consecință.
3. Capetele de mop și cârpele de curățare trebuie schimbate/spălate zilnic sau după utilizare
(dacă se utilizează mai puțin) și schimbate atunci când sunt murdare vizibil.
4. Echipamente cum ar fi pânze și capete de mop, care sunt utilizate pentru curățarea sângelui, a
vărsărilor de lichide sau utilizate la îngrijirea corpului, ar trebui să fie de unică folosință și
aruncate după utilizare. Dacă aceste echipamente pot fi reutilizabile, ultimele trebuie schimbate
imediat după utilizare și introduse într-o pungă de plastic pentru dezinfectare și spălare.

***

Figura nr.10.8. Regulile de spălare pe mâini

Figura nr.10.9. Etapele de curățenie în încăperea beneficiarului
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CAPITOLUL XI

ELEMENTE OBLIGATORII ALE RELAȚIEI
DINTRE ÎNGRIJITOR ȘI BENEFICIAR ÎTLD

Prin îngrijire la domiciliu se înțelege orice activitate
de îngrijire desfășurată la domiciliul persoanei îngrijite, direct
în mediul său familiar. Îngrijirea la domiciliu se bazează pe
nevoile individuale ale persoanei îngrijite (Figura nr.11.1).
Acest tip de serviciu are ca scopul oferirea beneficiarului
îngrijitor calificate și corespunzătoare cerințelor individuale
pentru stimularea însănătoșirii, întreținerii și/sau reabilitării
sănătății și prevenirii consecințelor.

Cine poate să beneficieze de aceste servicii?
Persoanele care beneficiază de îngrijiri la domiciliu sunt persoanele în vârstă, cu boli

cronice, cu dizabilități sau singuratice.

Cine este îngrijitorul la domiciliu

Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt acordate de către o persoană numită îngrijitor la
domiciliu. Această persoană poate să fie angajat al unei instituții publice sau al unui furnizor de
servicii din mediul privat. Îngrijitorul la domiciliu este persoana calificată care acordă servicii
de îngrijire în condiții de casă, persoanelor adulte, care nu pot avea grijă de ele însăși.

Responsabilitățile îngrijitorului la domiciliu:
asigurarea îngrijirilor corporale persoanei îngrijite;
asigurarea alimentației și hidratării (să bea apă) persoanei îngrijite;
supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite;
asigurarea igienei spațiului și a obiectelor auxiliare ale persoanei îngrijite;
stimularea integrării sociale a persoanei îngrijite;
mobilizarea persoanei îngrijite.

Îngrijirea la domiciliu oferă un serviciu în care respectul pentru demnitatea umană este de
o importanță fundamentală.

Calitățile unui îngrijitor la domiciliu
Îngrijitorul la domiciliu ar trebui să aibă anumite

caracteristici personale cum ar fi: un bun comunicator și
ascultător, prietenos, răbdător, respectos, rezistent,
empatic (să înțeleagă persoana asistată), curajos și
flexibil. Deoarece fiecare casă are propriile reguli, relația cu
persoana îngrijită este influențată de rapiditatea cu care
acesta se adaptează (Figura nr.11.2).

Abilități de comunicare

Nu prea există loc de muncă în care comunicarea eficientă să nu fie cerință esențială pentru buna
desfășurare a activității. În cazul îngrijirii la domiciliu, aceasta este și mai importantă, deoarece
vârstnicii sunt persoane cu nevoi deosebite, singurătatea fiind una dintre marile lor frici. De
asemenea, abilitățile de comunicare vor ajuta îngrijitorul să aibă o relație bună cu familia
persoanei îngrijite.

Figura nr.11.1. Îngrijiri la domiciliu

Figura nr.11.2. Calitățile îngrijitorului
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Empatie/compasiune (de a te pune în locul persoanei din fața ta)

Un îngrijitor trebuie să manifeste empatie pentru suferința persoanei pe care o va îngriji. Ea
trebuie să fie capabilă să simtă compasiune și să poată oferi ajutorul fizic și psihic de care
persoana îngrijită are nevoie.

Atenție sporită

Îngrijirea la domiciliu presupune un grad foarte mare de responsabilitate, deoarece orice pas
greșit poate avea consecințe grave pe termen lung. Îngrijitorul trebuie să urmeze cu atenție
indicațiile familiei beneficiarului și pe cele ale medicului de familie. De asemenea, este necesar
să urmărească cu atenție modificările care survin în starea de sănătate a persoanei îngrijite și, în
cazul în care acestea sunt majore, să știe cum să intervină pentru a-i salva viața. Îngrijitorul
trebuie să fie atent la detalii, șă poată observa cu ușurință schimbările din comportamentul
beneficiarului, să poată afla mai ușor care sunt preferințele și hobby-urile acestuia pentru ca să-l
ajute să lupte cu provocările vârstei.

Bune abilități de rezolvare a problemelor

Vârstnici se confruntă adesea cu probleme grave de sănătate care le amenință chiar viața. În
cazul în care beneficiarul este într-o stare avansată a bolii, o urgență medicală poate apărea în
orice moment. Astfel, îngrijitorul trebuie să știe cum să îi acorde persoanei îngrijite primul ajutor,
să reacționeze rapid în vederea găsirii soluției care i-ar putea salva viața beneficiarului, ar evita
situațiile neplăcute și pentru a rezolva rapid problemele care pot interveni în timpul prestării
serviciilor.

Forță fizică

Meseria de îngrijitor presupune și activități care necesită forță fizică deoarece mulți beneficiari
au probleme de sănătate, care nu le permit să se deplaseze deloc sau care implică sprijin din
exterior. De asemenea, îngrijitorul va sta destul de mult timp în picioare și va ridica diferite
obiecte astfel, forța fizică și rezistența la efort sunt necesare pentru o bună desfășurare a
activității.

Respect

Respectul este esențial în construirea unui relații de calitate cu beneficiarul și familia acestuia.
Îngrijitorul trebuie să respecte regulile stabilite încă de la bun început. Îngrijitorul trebuie să țină
cont de faptul, că unii beneficiari nu doresc ca afecțiunile lor să fie aflate de cei din jur, să arate
respect pentru cultura și tradiția persoanei îngrijitei și să respecte dorințele acestuia în ceea ce
privește intimitatea și modul în care își petrece timpul.

Alte abilități interpersonale

Un îngrijitor este atent la toate detaliile legate de afecțiunea beneficiarului și știe să facă față
situațiilor mai complicate. Îngrijitorul trebuie să comunice eficient atât cu beneficiarul, cât și cu
familia acestuia, să fie o fire blândă, prietenoasă, cu suflet mare, care are abilitatea de a înțelege
că bătrânețea este o etapă dificilă a vieții și că orice vârstnic merită atenție, grijă și respect.

Îngrijitorul la domiciliu are următoarele activități specifice care le realizează

Activități de îngrijire personală
1 Igiena corporală
2 Îmbrăcare
3 Alimentație/hidratare
4 Igiena eliminării
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Activități operaționale specifice

1 Mobilizare
2 Exerciții de mișcare
3 Mersul pe jos în interior și exterior
4 Transportarea persoanelor îngrijite imobilizate
5 Supravegherea administrării de medicamente
6 Supravegherea stării de sănătate
7 Asistarea personalului medical în executarea procedurilor medicale

Activități casnice
1 Curățenia casei
2 Igiena patului
3 Spălatul și călcatul hainelor
4 Spălarea vaselor
5 Pregătirea meselor
6 Cumpărături
7 Plata facturilor

Activități recreative:
1 Discuții pe diferite subiecte preferate
2 Cititul
3 Jocuri
4 TV/radio
5 Plimbări în parc
6 Oferă instruire
7 Sprijin psihologic
Fiecare activitate este efectuata în scopul de a ajuta sau înlocui într-un mod continuu și

punctual.

Elemente obligatorii ale relației dintre îngrijitor și beneficiar se vor axa pe următoarele
principii:
a) Respectarea drepturilor beneficiarului -
îngrijitorul va recunoaște și respecta drepturile
persoanei îngrijite la propria decizie, propriile
alegeri (cu excepția cazurilor în care viața
beneficiarului sau a celor din jur este pusă în
pericol) și de a duce o viață demnă.
b) Centrarea pe beneficiar - îngrijitorul va
asigura intervenții personalizate, pe o perioadă
determinată de timp, axate pe adaptarea serviciilor
la necesitățile beneficiarului.
c) Confidențialității - îngrijitorul va asigura
păstrarea informației privind starea persoanei
îngrijire. Rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul vor fi confidențiale
chiar și după decesul persoanei asistate. Transmiterea informației despre persoana îngrijită, care
poartă caracter personal se face numai cu acordul acesteia.
Îngrijitorul va respecta codul de etică stabilit în relația cu beneficiarul și familia acestuia,
normele de comportament, de atitudine, de comunicare, utilizarea responsabilă a informațiilor
obținute este premiza încrederii beneficiarilor față de serviciile prestate. Confidențialitatea nu
va fi păstrată în cazul în care există un risc pentru beneficiar sau se încalcă drepturile altor
persoane.
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e) Accesibilității – îngrijitorul va asigura, la necesitate, accesul persoanei îngrijite în instituțiile
specializate.
f) Asigurarea dreptului la informare - beneficiarul/membrii familiei acestuia/reprezentantul
legal are dreptul de a solicita îngrijitorului informații cu privire la serviciile acordate.
g) Participarea beneficiarilor: implicarea activă a beneficiarilor și a familiilor acestora în
planificarea, acordarea și evaluarea serviciilor axate pe necesitățile individuale.
h) Respectarea eticii profesionale – îngrijitorul va implementa prevederile codului deontologic
ale profesioniștilor care fac parte din echipa în procesul de prestare a serviciilor, în relația cu
colegii și alți specialiști, cu comunitatea/societatea.
i) Colaborării și parteneriatului - îngrijitorul realizează obiectivele de îngrijire la necesitate
prin implicarea membrilor echipei multidisciplinare.
j) Solidaritate socială - îngrijitorul implică activ membri familiei beneficiarului și comunității
în procesul de îngrijire. Promovează și susține activități de voluntariat pentru a asigura accesul și
participarea persoanei în etate la viața comunității.
k) Principiul de celeritate - care prevede promptitudine în luarea deciziilor cu privire la
prestarea serviciilor.

Persoanele îngrijite la domiciliu au următoarele obligațiuni:
 de a furniza informații corecte cu privire la identitate, situația familială, socială, medicală

și economică;
 de a participa la procesul de furnizare a serviciilor;
 de a comunica orice modificare intervenită în situația lor familială, socială, medicală și

economică;
 de a respecta îngrijitorul și serviciile primite;
 de a participa în măsura posibilităților la serviciile casnice acordate;
 de a anunța din timp atunci când părăsesc domiciliul pentru o anumită perioadă.

***
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CAPITOLUL XII

METODE DE COMUNICARE: LIMBAJUL FOLOSIT ÎN
ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

Ce este comunicarea?
Comunicarea presupune schimbul de mesaje/informații între două sau mai multe

persoane, grupuri etc. Prin comunicare are loc un transfer de informații de la o persoana numită
emițător (expeditor) la o persoana care primește informația receptor (primitor), cu condiția ca
receptorul să înțeleagă corect conținutului mesajului. Emițătorul – este cel care începe
comunicarea. Receptorul – este persoana (sau persoanele) care primește mesajul transmis, îl
interpretează și are o anumită reacție în urma primirii mesajului. Atunci când vorbim/comunicăm,
scopul nostru este ca persoana cu care vorbim să înțeleagă ceea ce spunem.

Comunicarea în procesul de îngrijire
Comunicarea este necesară pentru a construi o relație dintre persoana cu probleme de sănătate,
îngrijitor/aparținător și echipa medicală. În activitatea de îngrijire comunicarea nu trebuie
privită ca pe un element obișnuit, de la sine înțeles. O comunicare bună este importantă în
activitatea de îngrijire. Îngrijitorul/aparținătorii trebuie să poată să: inițieze (înceapă), încurajeze
și să mențină o comunicare cu persoana asistată într-un mod deosebit, cu un ton scăzut, cu
înțelegere, cu bunătate chiar și în momentele mai grele. Persoanele asistate pot avea nevoie de
mai multe tipuri de comunicare. Pot avea nevoie de sfaturi, încurajări, îndrumări sau contact
social. O bună comunicare nu se realizează ușor, necesită îndemânare, inclusiv de a fi un bun
ascultător, de a ști ce întrebări să adresezi și să încurajezi persoana cu multă căldură.

Susținerea, încurajarea și motivarea persoanei asistate
De cele mai multe ori persoana asistată are un șir de probleme: de mișcare, de auz, de

gândire, de memorie, etc. Aceasta nu poate să-și accepte întotdeauna modificările care sau
produs, astfel îi este perturbată stima de sine, care se poate manifesta prin neliniște, agitație, frică,
tristețe. În această situație este foarte important susținerea și încurajarea beneficiarului. Astfel se
explică beneficiarului că foarte mult contează voința sa de a depăși această perioadă.

În interacțiunea cu persoana asistată respectăm următoarele sfaturi:

 vorbim cu persoana calm, liniștit
 îi zâmbim
 încurajăm să ne vorbească ori de câte ori are nevoie
 nu plângem în preajma lui!
 suntem pozitivi
 ne amintim împreună de clipele plăcute trăite în trecut
 repetăm informația de mai multe ori
 informăm despre starea sa de sănătate
 familiarizăm cu mediul său ambiant
 păstrăm intimitatea beneficiarului
 lăudăm, chiar și la cele mai neînsemnate succese
 ajutăm cu răbdare (în cazul în care simțiți că sunteți la limită, mai bine ieșiți pentru o

perioadă din odaia beneficiarului.
Reținem! Beneficiarul are nevoie de înțelegere, dragoste și susținere!
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Specificul comunicării
Interacțiunea îngrijitorului cu beneficiarul uneori este foarte dificilă. Aceasta depinde de

problemele de sănătate a persoanei îngrijite. Prin urmare, abilitățile de comunicare pot fi
afectate în mod diferit, de la o persoană la alta și de aceea, contactăm în dependență de starea
beneficiarului.

Stare ușoară până la
moderată

- Îngreunarea vorbirii,
beneficiarului nu
pronunță clar unele
cuvinte;
- Îngreunarea
înțelegerii.

Stare severă

- Comunicare
fragmentată care
necesită să se repete
întrebarea
- Schimb de informații
limitat

Stare gravă

- Nu pronunță nici un
cuvânt
- Nu înțelege nimic
- Nu scrie
- Nu citește

Care sunt categoriile de comunicare aplicate în servicii de îngrijiri la domiciliu?
În serviciile de îngrijiri la domiciliu se utilizează cel mai frecvent comunicare vorbită

sau verbală și non-verbală: Comunicarea se realizează prin trei modalități: scris - citit, vorbit
- ascultat, gesturi - vedere (interpretat).

Totodată în funcție de numărul de persoane se poate vorbi de mai multe niveluri ale
comunicării umane: intrapersonal, interpersonal, de grup etc.

1. Comunicarea intrapersonală este comunicarea cu sine. Ființa umană se ascultă
pe sine, își pune întrebări, se îndoiește sau se îngrijorează, se judecă sau reflectează, comunică în
gânduri sau în imagini.

2. Comunicarea interpersonală este foarte importantă pentru echilibrul emoțional.
Comunicarea interpersonală este dialogul dintre două persoane. În cazul cel mai fericit, acestea
se ascultă pe rând, încercând să se respecte și să se înțeleagă reciproc și vorbesc pe rând
încercând să transmită cât mai clar pentru celălalt, ideile, nevoile, interesele și dorințele lor. Este
comunicarea care ne ajută să-i cunoaștem pe ceilalți, să creăm și să păstrăm legăturile.

3. Comunicarea de grup sau în echipă este dialogul într-un cadru de până la 10
persoane. În grup sau echipă, persoana își petrece mare parte din viața sa socială. Aici se
împărtășesc cunoștințe și experiențe personale, se rezolvă probleme și se iau decizii importante,
inevitabil se creează și se rezolvă conflicte.

Comunicarea verbală
Comunicarea verbală –cu cuvinte (orală). Acest tip de comunicare se referă la

comunicarea prin intermediul cuvintelor rostite. Comunicarea verbală se o folosește pentru
exprimarea în relațiile cu persoanele din jur, în viața de zi cu zi. În comunicarea orală sunt
importante calitățile vocii: mecanismul vorbirii, volumul vocii, accentul, viteza, folosirea pauzei.

Pentru o comunicare orală eficientă este nevoie de autocontrol și mult exercițiu.
Indiferent de persoana căreia ne adresăm, de problemele pe care le are, în comunicarea orală e
bine să se respecte câteva recomandări:

 stabilește înainte ce ai de spus;
 abordarea să fie respectuoasă;
 nu întrerupe partenerul de comunicare;
 dă răspunsuri sincere;
 exprimă emoțiile cu demnitate;
 nu considera comunicarea un război al cuvintelor;
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 ascultă ceea ce are de spus partenerul de comunicare;
 dă dovada de răbdare;
 nu te grăbi să răspunzi sau să oferi răspunsuri fără să te gândești bine înainte;
 nu lungi comunicarea inutil;
 evită orice agresivitate verbală;
 respectă modul de adresare dorit de partener;
 nu neglija poziția socială sau funcția interlocutorului și tratează totul cu respect;
 nu uita că aroganța, agresivitatea și lipsa de interes se observă foarte ușor într-o

comunicare față în față.
Comunicarea verbală (scrisă) –transmiterea mesajului prin intermediul cuvintelor

scrise.
Pentru beneficiarul cu dificultăți mari de comunicare exista diverse dispozitive ce îi pot asista în
transmiterea mesajelor (anexa 1):

 cartonașe sau ecrane care să conțină imagini ce pot servi ca puncte de pornire într-o
conversație. De exemplu, dacă cineva dorește să mănânce, cartonașul ar putea include o
imagine a unui restaurant sau a unei persoane care ia masa.
 cărți sau albume cu diverse detalii: fotografii, resturi de bilete, pliante și alte lucruri
care pot ajuta beneficiarul cu afazie să vorbească despre un eveniment din trecut sau
activități curente ori planuri de viitor.
 notebook-uri sau agende și cărți de referință care conțin cuvinte și fraze cheie de care o
persoana ar avea nevoie (contacte în cazul urgențelor, preferințe alimentare etc.).
 dispozitive generatoare de cuvinte sunt opțiunea cea mai performantă. Aceste
dispozitive electronice vorbesc în locul beneficiarului. Ele variază de la sisteme simple cu
câteva mesaje preînregistrate, la sisteme complexe cu o capacitate nelimitată de a transforma
fiecare mesaj nou tastat în vorbire sintetizată.
 partener-asistat - cuvintele pot fi scrise de către alte persoane în timp ce are loc o
conversație. Deseori, beneficiarul cu afazie nu pot înțelege un discurs atunci când
interlocutorul vorbește mai repede, dar când recunoaște cuvintele cheie, poate înțelege și
urmări contextul.

Comunicarea non-verbală

Comunicarea non-verbală – este o formă de a transmite trăirile noastre interioare prin
limbajul corpului.
Limbajul corporal sau comunicarea non-verbala se referă la:
 expresii faciale;
 mișcarea ochilor;
 aparența fizică;
 mișcări și gesturi corporale;
 mesaje care ține de simțul pipăitului (tactil);
 caracteristicile vocale;
 utilizarea timpului.

Funcțiile comunicării non-verbale
Sunt cunoscute cinci funcții ale comunicării non-verbale și anume:

repetarea – dublarea comunicării non-verbale;
substituirea – înlocuirea mesajelor verbale (o față posomorâta ne spune ca persoana dată
nu se simte bine);
completarea – colaborarea/ participarea la transmiterea mesajelor verbale, ceea ce duce
la o mai buna înțelegere;
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accentuarea/moderarea – punerea în evidență a mesajelor verbale, amplificarea sau
diminuarea celor spuse ( când ridicam brațul, dăm din deget și arătam pumnul etc.);
contrazicerea – transmiterea de semnale în opoziție cu mesajele verbale (spunem ca ne
bucurăm atunci când ne întâlnim cu o persoană cunoscută, dar privim în altă parte atunci
când îi întindem mâna, ne plângem că nu avem din ce trai, dar ne afișăm cu bijuterii și
haine scumpe.

Comunicarea para-verbală - Este o formă a comunicării non-verbale unde informația este
codificată și transmisă prin intermediul;

tonului vocii;
volumului vocii;
ritmului, intonației și accentului vorbirii;
pauzelor, vitezei vorbirii.

Tehnici de ușurare a comunicării cu beneficiarul
• lăsați beneficiarul să vorbească, nu-l întrerupeți în mijlocul frazei.
• încurajați beneficiarul să vorbească prin ușoare înclinări ale capului și aprobări.
• puneți întrebări deschise (acele întrebări care se începe cu cuvintele cum? de când? care).
• acceptați “tăcerile” de scurtă durată sau le întrerupeți cu întrebări de genul, “la ce va

gândiți?”
• repetăm și interpretăm ceea ce ne spune beneficiarul.

Obstacolele în comunicare
Atunci când persoană asistată suferă de o afecțiune pe termen lung, se poate confrunta cu

probleme de comunicare. Este posibil să aibă nevoie de sprijinul familiei și prietenilor. Iar
obținerea acestui suport necesită comunicare. Uneori, persoana asistată poate încerca să-și
ascundă sentimentele de supărare, mâhnire și vinovăție.
Obstacole în comunicare
 a da ordine (folosirea puterii asupra altora);
 critică, insultă;
 tăinuirea informațiilor;
 lauda în scopul manipulării;
 sfat necerut;
 schimbarea subiectului;
 punerea în prim plan a propriei persoane;
 refuzul de a accepta problema apărută;
 lipsa respectului față de sine și față de alții.

Atunci când apar aceste obstacole, poate fi util să mai vedeți o dată situația. Încercați să
identificați ceea ce simte și încurajați-l să se exprime, aceasta ajută la o bună comunicare.

TIPURI DE LIMBAJ FOLOSITE ÎN ÎNGRIJIREA LA DOMICILIU

În comunicarea cu persoana îngrijită folosește două tipuri de limbaj:
I. Limbajul profesional - este limbajul prin care se comunică cu beneficiarul, cu familia

sau aparținătorii acestuia și cu echipa medicală, prin care se transmite toate informațiile
medicale legate de starea de sănătate a persoanei îngrijite.

Va fi necesar să se cunoască denumirile aparaturii, materialelor și consumabilelor
specifice muncii depuse în așa fel, încât îngrijitorul să aibă un limbaj comun cu toți cei implicați
în îngrijirea persoanei. Dacă există detalii tehnice ce nu sunt cunoscute, aveți obligația să vă
informați și să explicați beneficiarului despre ce este vorba, la ce folosește, cum se utilizează,
care sunt avantajele sau pericolele posibile.
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II. Comunicarea adaptată particularităților beneficiarului
Un limbaj adaptat nevoilor persoanei îngrijite ne determină să fim mai empatici, mai

înțelegători, mult mai apropiați sufletește de beneficiar, în așa fel, încât limbajul folosit să
construiască o atmosferă de confort între beneficiar și îngrijitor. Această adaptare a îngrijitorului
la particularitățile beneficiarului solicită de multe ori calități personale precum răbdarea, empatia,
bunăvoința etc. Ținând cont de particularitățile fiecărei persoane și a mediului în care aceasta
trăiește, precum și de bolile sau incapacitățile fizice ale beneficiarului, iată mai jos câteva situații
de comunicare specifice:

Depresia. Este o tulburare psihică, sufletească, manifestată prin tendința de izolare,
pierderea interesului pentru activitățile zilnice, tristețe, lipsă de energie, scăderea încrederii în
sine etc. Este întâlnită des la beneficiari. De asemenea, foarte multe persoane vârstnice sunt
depresive. În aceste cazuri, vorbirea este mai lentă, mai înceată, răspunsurile întârzie și sunt
scurte. Abordarea este mai dificilă din cauza lipsei de concentrare, a sentimentului de inutilitate
și neîncrederii, a pesimismului sau chiar, în cazuri grave, a ideilor de suicid. Tot în depresiile
grave ne putem întâlni cu negativismul verbal, cu refuzul de a vorbi.

În aceste cazuri, întrebările vor fi scurte, fără insistențe și persuasiune care pot
determina o blocare a comunicării. Îngrijitorul va încerca să convingă beneficiarul că tot ceea
ce face este în scopul de a-l ocroti și ajuta.

Tulburările de înțelegere și de exprimare. Se întâlnesc la persoanele cu suferințe
cerebrale, cu sechele după accidente cerebrale-vasculare și se traduc prin: dificultăți în
aranjamentul cuvintelor în frază, greutatea de a-și găsi cuvintele, imposibilitatea de a răspunde,
de a vorbi.

Îngrijitorul va adresa întrebări care să comporte răspunsuri prin „da” și „nu” sau
printr-un dat din cap, va acorda mai mult timp pentru a obține răspunsurile, va observa,
concomitent, comportamentul și limbajul non-verbal.

Beneficiar în stare de nervozitate
Unele persoane îngrijite pot fi surprinse într-o stare deosebită de nervozitate, determinate

de anumite evenimente sau fără o explicație anume. Nervozitatea poate fi datorată temerilor,
anxietății ( fricii) sau neputinței, stări care pot fi prevenite și risipite prin explicații și asigurări.
Îngrijitorul va sustrage atenția persoanei îngrijite de la obiectul supărării, nervozității,
antrenând persoana în alte activități pentru o perioada mai scurtă sau mai lungă, după care va
reveni la scopul comunicării:acceptarea părerilor, ajutarea pentru a găsi cauza, să nu
răspundem la “nervi” prin nervi.

Beneficiar violent
Violența constituie o situație specială care se poate întâlni la unele persoane și care se

explică printr-o serie de cauze : leziuni cerebrale, diverse afecțiuni psihice, consum de alcool,
reacții secundare la unele medicamente care pot determina stări de agitație.

Îngrijitorul se va informa înaintea inițierii comunicării, asupra potențialului violent al
beneficiarului.

 informarea tuturor membrilor echipei medicale;
 identificarea cauzelor care pot declanșa violența;
 nu se recomandă atingerea;
 nu se fac mișcări bruște;
 comunicarea numai cu fața către beneficiar;
 păstrarea distanței care să asigure securitatea;
 discutarea iscusită doar a lucrurilor importante;
 plasarea beneficiarului într-o cameră unde poate fi observat în permanență;
 îndepărtarea din preajmă a obiectelor ascuțite.
Beneficiari care plâng
 asigurarea și respectarea intimității;
 folosirea comunicării prin atingere;
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 lăsăm să plângă, iar după ce s-a oprit ajutăm beneficiarul să identifice cauza.

Beneficiar în stare gravă
 utilizarea întrebărilor scurte;
 evitarea de a vorbi în șoaptă.

Beneficiar cu probleme auditive
În acest caz, îngrijitorul va respecta :
 vorbirea în față ( pentru a fi observat mișcarea buzelor) ;
 verificarea existenței protezei auditive și starea de funcționare a acesteia;
 nu va mesteca gumă și nu va acoperi fața în timpul comunicării;
 va ridica puțin tonul;
 repetarea doar cuvântului neînțeles;
 discutarea cu calm și răbdare;
 apelarea la ajutorul unei persoane din familie pentru transmiterea mesajului.

Beneficiar cu tulburări vizuale. Scăderea acuității vizuale este de asemenea paralelă cu
înaintarea în vârstă și este de diferite grade, până la pierderea completă a vederii (cecitate
vizuală). Limbajul verbal este utilizat în prim plan pentru comunicarea cu beneficiarii cu
tulburări vizuale, renunțând la limbajul non-verbal (gestica, mimica). În acest caz, îngrijitorul
va aplica următoarele acțiuni:

 se va prezenta la intrarea în încăpere;
 va explica beneficiarului fiecare zgomot din încăpere;
 va vorbi cu beneficiarul înainte de a-l atinge;
 va explica fiecare manevră/acțiune.

Cum îngrijitorul să răspundă la agresivitatea beneficiarului?
- nu-i răspundeți pe același ton;
- nu-l atacați pentru că devine reactiv;
- nu încercați să-l liniștiți, „Liniștiți-vă, nu vă enervați”, la care răspunsul va fi: „Nu sunt
nervos, ........” și nervozitatea va crește și mai mult.
- nu folosiți abordări ca: „Eu nu sunt de vină, nu pot face nimic.”, „De ce strigați la mine?”

Cum îngrijitorul să abordeze beneficiarul?
- să-l asculte, fără a-l întrerupe, să-și expună punctul de vedere și să reducă astfel din tensiune;
- să fie de acord cu furia și reacția lui. Să simtă beneficiarul că îl empatizează și îl înțelege;
- să încerce să descopere sursa reală a furiei.

Conflictul poate apărea oriunde, oricând, în orice situație. A crea conflicte e ușor, mai
greu este să le rezolvi. Conflictele nerezolvate se soldează cu pierderi de timp și energie.
Conflictele pot fi bazate pe neînțelegeri, pe dezacorduri de idei privind stilul personal, lupta
pentru putere, amenințare, gelozie, dispreț.

Cauzele conflictului în comunicare: mentalitatea, dorința de a impune, vanitatea,
supraâncărcarea cu mesaje, griji, gândirea rapidă, zgomote, deficiențele auzului, neîncrederea.

Un beneficiar declara că ”atunci când ai nevoie de îngrijiri medicale, comunicarea îți aduce
alinare, căci a nu știi ce se întâmplă te sperie și mai mult”.

***
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CAPITOLUL XIII

ALIMENTAȚIA BENEFICIARULUI ÎN CADRUL ÎTLD

Definiție. Alimentația rațională a persoanei îngrijite reprezintă aportul de
alimente în concordanță cu necesitățile organismului, diferențiate după vârstă,
activitate fizică, stare de sănătate sau de boală, stare fiziologică a persoanei

asistate.

Noțiuni generale. Una din cele mai importante sarcini ale îngrijirii este alimentația. Asigurarea
aportului caloric necesar pentru susținerea forțelor fizice ale beneficiarului, stabilirea regimului
alimentar adecvat pentru asigurarea condițiilor de vindecare și administrarea alimentelor pe cale
naturală sau artificială, constituie sarcini elementare ale îngrijirii oricărui beneficiar în cadrul
ÎTLD.

Principiile alimentației raționale a persoanei îngrijite

 înlocuirea cheltuielilor energetice de bază ale organismului - cele necesare restituirii
pierderilor prin consum;

 asigurarea aportului de vitamine și săruri minerale necesare metabolismului (schimbului de
substanțe în organism) a beneficiarului;

 favorizarea procesului de vindecare a beneficiarului;
 prevenirea evoluției nefavorabile în bolile latente, transformarea bolilor acute în boli cronice

și apariția recidivelor;
 consolidarea rezultatelor tratamentului aplicat beneficiarului.

Rețineți!
În cazul alimentației beneficiarului trebuie de luat în calcul:
starea dentiției, care impune folosirea alimentelor sub anumite forme: lichide, piure,
paste, tocături etc. și evitarea celor consistente;
luarea în considerare a unor dificultăți de vedere și de manualitate (evitarea peștelui cu
oase, tăierea în bucăți a cărnii etc.);
aportul de fibre (celuloză, pectine, semiceluloză) este esențial pentru prevenirea
dereglării pasajului de mase fecale a beneficiarului.

Cerințe generale privind alimentația beneficiarului

De regulă, beneficiarul așteaptă momentul luării mesei, însă ei nu sunt întotdeauna atrași de
mâncare. Îngrijitorul poate să facă mai plăcut procesul de alimentație dacă urmărește următoarele
recomandări:

 fixarea orelor de luare a meselor și respectarea cu strictețe pentru a nu provoca disconfort
beneficiarului;

 dacă se întâmplă ca beneficiarului să nu-i fie foame la ora mesei și vrea să mănânce la altă
oră, îi permitem acest lucru, cu condiția că aceasta nu contravine prescripțiilor medicului
de familie/asistentului medical;

 masa trebuie frumos aranjată pentru ca mâncarea să aibă un aspect apetisant și atrăgător;
 felurile de mâncare este de dorit să se deosebească, inclusiv și în ceea ce privește culoarea

lor;
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 utilizarea întotdeauna a veselei curate și prosoapelor proaspete;
 verificarea ca beneficiarul să aibă o poziție comodă;asigurarea posibilității beneficiarului

de a se spăla mâinile de fiecare dată înainte și după luarea mesei;
 ajutarea beneficiarului să-și păstreze îmbrăcămintea curată, plasând pe gât și pe genunchi

câte un șervețel;
 este recomandabil de a nu grăbi beneficiarul în timpul mesei.

Tipurile de alimentație a persoanei îngrijite
Alimentația, în funcție de starea persoanei îngrijite, se face:

 activ – persoana îngrijită mănâncă singură (vezi Figura nr.13.1);
 pasiv – persoana îngrijită este ajutată să se alimenteze de îngrijitor (vezi Figura nr.13.2);
 artificial – alimentele sunt introduse în organism prin modalități nefiziologice (vezi Figura
nr.13.3).

Realizarea alimentației persoanei îngrijite în cadrul ÎTLD

1. Alimentația activă a persoanei îngrijite

1.1. Alimentația activă a persoanei îngrijite se face în sufragerie.
1.2. Sufrageria trebuie să fie estetic amenajată, bine aerisită și permanent respectat regimul
sanitaro-igienic.
1.3. Persoana îngrijită se învață să se spele pe mâini.
1.4. Felurile de mâncare se servesc pe rând, vesela
folosită se ridică imediat.
1.5. Alimentele propuse nu se ating cu mâna.
1.6. Îngrijitorul observă dacă persoana îngrijită a
consumat alimentele, în caz contrar se află motivul și
se informează membrii familiei/asistentul medical.
1.7. Persoanei îngrijite i se propune să mănânce la altă
oră, cu condiția că aceasta nu contravine prescripțiilor
medicului de familie/asistentul medical.
1.8. Dacă alimentația activă se realizează la pat, persoana asistată se așează în poziție
confortabilă.
1.9. Pentru alimentația persoanei îngrijite se adaptează masa specială la pat și se servește masa.
1.10. Persoana îngrijită, după luarea mesei, se invită să se spele pe mâini, servindu-i materialele
necesare și protejând lenjeria de pat utilizând o mușama.

2. Alimentația pasivă a persoanei îngrijite

2.1. Alimentația pasivă este aplicată când starea
generală a persoanei îngrijite nu permite să se
alimenteze singur și necesită ajutor.
2.2. Alimentația pasivă se aplică beneficiarilor
imobilizați, paralizați, epuizați, adinamici, în stare
gravă, cu ușoare tulburări de deglutiție (dificultate la
înghițire).
2.3. Pentru alimentația pasivă îngrijitorul pregătește:
tavă, tacâmuri, pahar cu apă sau cană cu cioc,
șervetele, cană de supă.
2.4. Persoana îngrijită se așează în poziție
semișezândă cu ajutorul rezemătoarelor de pat sau în
decubit dorsal cu capul ușor ridicat și aplecat înainte
pentru a ușura deglutiția (Figura nr.13.2).
2.5 Îngrijitorul protejează lenjeria de corp cu un prosop aranjat în jurul gâtului persoanei asistate.

Figura nr.13.1. Alimentația activă

Figura nr.13.2. Alimentația pasivă
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2.6. Îngrijitorul adaptează măsuța la pat și așează mâncarea astfel încât să fie văzută de persoana
îngrijită.

2.7. Îngrijitorul se așează în dreapta persoanei îngrijite îi ridică ușor capul schimbând poziția
pernei.

2.8. Îngrijitorul verifică temperatura alimentelor (persoana îngrijită în stare gravă nu simte
temperatura), gustând cu o altă lingură (persoana îngrijită nu simte gustul alimentelor).

2.9. Îngrijitorul îi servește supa cu lingura sau din cana cu cioc, alimentele solide vor fi servite
după tăiere.
2.10. Îngrijitorul supraveghează debitul lichidului pentru a evita încărcarea peste puterile de
deglutiție ale persoanei îngrijite.
2.11. După finalizarea alimentației, persoana îngrijită este ștearsă la gură, i se aranjează patul.
2.13. Îngrijitorul îndepărtează eventualele resturi alimentare care pot deranja persoana îngrijită,
iar la necesitate schimbă lenjeria, dacă s-a murdărit.
2.14. Îngrijitorul asigură condiții pentru spălarea mâinilor.
2.15. După alimentare, îngrijitorul acoperă persoana îngrijită și aerisește camera.
2.16. Alimentația se finalizează cu strângerea veselei și transportarea veselei la bucătărie.

Rețineți! Îngrijitorul încurajează persoana îngrijită în timpul alimentației, asigurând-o de
contribuția alimentelor în procesul vindecării.
 Rețineți! Îngrijitorul stimulează deglutiția prin atingerea buzelor beneficiarului cu lingura.
Rețineți! Îngrijitorul oferă persoanei asistate cantități nu prea mari de alimente deoarece,
neputând să le înghită, ar putea să le aspire.

3. Alimentația artificială a persoanei îngrijite

 Rețineți! Alimentația artificială poate fi realizată prin următoarele procedee: aplicarea
sondei nazogastrice sau intestinale, prin gastrostomă, clismă sau parenteral.

Rețineți! Alimentația artificială înseamnă introducerea alimentelor în organismul persoanei
asistate prin mijloace artificiale.

3.1. Alimentația prin sondă nazogastrică

3.1.1. Îngrijitorul asistă personalul medical (asistentul medical) în alimentația prin sondă
nazogastrică. După formarea abilităților de alimentare artificială prin sonda nazogastrică,
îngrijitorul de sine stătător poate asigura alimentația persoanei asistate (Figura nr.13.3).

3.1.2. Îngrijitorul pregătește: aleză și prosoape de protecție (pentru protecție); sondă
nazogastrică, seringi de 20 ml, pensă hemostatică (materalele sterile); pâlnie, tăviță renală și
bulionul alimentar (materalele nesterile).

3.1.3. Îngrijitorul anunță și explică persoanei asistate
tehnica, necesitatea procedurii ulterioare, importanța
colaborării sale.

3.1.4. În caz de stază gastrică, îngrijitorul anunță
asistentul medical, aspiră conținutul și efectuează spălătură
gastrică.

3.1.5. Alimentele vor fi introduse de îngrijitor în doze
fracționate la intervale obișnuite, după orarul de alimentație al
persoanei asistate.

3.1.6. Îngrijitorul introduce bulionul alimentar încălzit la
temperatura corpului cu seringa în volum până la 500 ml.

3.1.7. Apoi, îngrijitorul introduce 200-300 ml apă și o cantitate mică de aer pentru a goli
sonda nazogastrică.

Figura nr.13.3. Alimentația
prin sondă gastrică
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3.1.8. Îngrijitorul închide sonda nazogastrică prin pensare pentru a evita scurgerea
alimentelor în faringe de unde ar putea fi aspirate, provocând o complicație gravă - pneumonia
de aspirație (infecție pulmonară).
Rețineți! Sonda nazogastrică se aplică la persoanele asistate inconștiente, cu tulburări de
deglutiție sau care trebuie alimentați mai mult timp pe această cale.
 Rețineți! Sonda nazogastrică de polietilen se menține nu mai mult de 4-6 zile, cele de
cauciuc - maximum 2-3 zile, fiind traumatizante (produc escare ale mucoaselor).

3.2. Alimentația prin gastrostomă

 Rețineți! Alimentația prin gastrostomă este alimentația persoanei asistate prin sondă, care
intraoperator este introdusă direct în stomac și aplicată în cazul în care calea esofagiană este
întreruptă.

3.2.1. La persoana îngrijită cu gastrostomă
(realizată operator), este fixată o sondă de cauciuc
(Figura nr.13.4) prin intermediul căreia alimentele sunt
introduse în stomac cu ajutorul unei seringi.

3.2.2. Persoanei îngrijite în timpul alimentației
artificiale prin gastrostomă i se asigură intimitate,
confort fizic și psihic.

3.2.3. Îngrijitorul introduce alimentele în doze
fracționate la intervale obișnuite, după orarul de
alimentație al persoanei îngrijite.

3.2.4. Alimentele sunt prealabil încălzite la
temperatura corpului.

3.2.5. Cantitatea de bulion introdusă odată nu va depăși 500 ml.
3.2.6. După introducerea alimentelor sonda se închide pentru a împiedica refularea (ieșirea

din stomac) acestora.
3.2.7. Tegumentele din jurul stomei se pot irita sub acțiunea sucului gastric care se prelinge

adesea pe lângă sondă, provocând uneori leziuni apreciabile. Îngrijitorul evaluează regiunea din
jurul fistulei, acoperă cu un unguent protector și antimicrobian regiunea în jurul stomei, aplică
pansament steril absorbant.

3.3. Alimentația prin clismă

3.3.1. Alimentația prin clismă poate asigura alimentarea pe o perioadă scurtă de timp,
deoarece în rect nu sunt fermenți pentru digestie.

3.3.2. Alimentația prin clismă se practică, picătură cu picătură, după o clismă evacuatoare
și apoi, la interval de o oră, se începe clisma alimentară.

3.3.3. Alimentația prin clismă se face numai cu soluții izotonice: ser fiziologic 0,9, soluții
Ringer, soluție de glucoză 5%.

3.4. Alimentația parenterală

3.4.1. Alimentația parenterală (Figura nr.13.5)
este realizată prin calea intravenoasă cu introducerea
soluțiilor izotonice sau hipertonice (soluții de glucoză
10-20-33-40%, fructoză 20%, soluție dextran,
hidrolizate proteice).

3.4.2. Alimentația parenterală a persoanei
îngrijite este realizată de asistentul medical, care
punctează vena cubitală cu aplicarea sistemului de
perfuzie.

Figura nr.13.4. Alimentația prin gastrostomă

Figura nr.13.5. Alimentația parenterală
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3.4.3. Planul de alimentare este calculat de medicul de familie conform necesarului de
calorii/24h și a rației de lichide.

3.4.4. Îngrijitorul evaluează în timpul perfuziei starea persoanei îngrijite și nivelul de lichid
perfuzionat.

3.4.5. La apariția schimbărilor în starea sănătății persoanei îngrijite în timpul perfuziei,
îngrijitorul stopează perfuzia și de urgență anunță personalul medical calificat (asistentul
medical/medicul de familie).

***
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CAPITOLUL XIV

HIDRATAREA BENEFICIARULUI ÎN CADRUL ÎTLD

Noțiune. Hidratarea sau reînlocuirea lichidelor este unul din cele mai
importante procese nutriționale, care se desfășoară constant/permanent, de-a
lungul vieții unei persoane (Figura nr.14.1).

Date generale. Fără apă, organismul uman nu ar
supraviețui. Apa constituie 62% din greutatea corpului la
adult și peste 80% la copii. Din această cantitate, 2/3 se află
în interiorul celulelor, iar restul, aproximativ 1/3, în vasele
sanguine și spațiile interstițiale.

Fiecare celulă, țesut, organ are nevoie de apă pentru
a funcționa corect. De exemplu, apa este folosită pentru a
menține temperatura corpului, pentru a elimina toxinele și
pentru lubrifierea articulațiilor.

Apa din organism menține în soluție o serie de săruri
minerale. Sărurile minerale din apă mențin presiunea (osmotică) a lichidelor din organism,
constituind una din condițiile fundamentale ale vieții celulare.

Nevoia de apă a unui adult, în 24 de ore, este de 2000 în condiții dacă persoana asistată nu
are restricții conform patologiei de care suferă.

Lichidul din organism se elimină în fiecare zi pe mai multe căi:
 1-1,5 l se elimină pe cale urinară;
 500-1000 ml se elimină sub formă de transpirație la suprafața pielii;
 350-500 ml se elimină sub formă de vapori prin plămâni;
 100-200 ml se elimină prin intestine (scaun).

Un aport insuficient sau o pierdere exagerată de lichide/săruri minerale (vomă, diaree,
transpirații abundente etc.) duc la dezvoltarea stării patologice care se numește deshidratare.

Lichidul se va pierde mai repede atunci când vremea este foarte caldă, când persoana
îngrijită face exerciții fizice sau dacă are febră (temperatură corporală crescută).

Dacă persoana îngrijită prezintă vomă și diaree (scaun lichid) se poate dezvolta scăderea
rapidă a volumului de lichide, care și poate duce la deshidratare.

Persoanele îngrijite, care de obicei sunt de o vârstă geriatrică, sau manifestă diferite
patologii, foarte repede dezvoltă semne de deshidratare.

Simptomele deshidratării sunt:
 cantitatea mică de lichid prezentat la urinare sau lipsa urinei;
 xerostomie (uscăciuni în gură);
 somnolență sau oboseală;
 sete accentuată;
 cefalee (dureri de cap);
 confuzie (tulburări de orientare);
 senzație de amețeală;
 stare de disconfort la lumină;
 lipsa lacrimilor.

Rețineți! Căile de hidratare sunt: orală, duodenală, rectală, subcutanată, intravenoasă,
intraosoasă, intramusculară.

Figura nr.14.1. Hidratarea beneficiarului
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1. Calea orală de hidratare

 Calea orală este calea fiziologică de administrare a lichidelor.
 Calea orală de hidratare este realizată prin
administrarea lichidelor cu ajutorul cănii /păharului,
cănii cu cioc, linguriței (Figura nr.14.2).

 Îngrijitorul servește persoana îngrijită cu lichide ori de
câte ori aceste lichide sunt solicitate.

 Îngrijitorul supraveghează și monitorizează persoana
îngrijită să înghită întreaga cantitate de lichide
prescrise.

 O parte din lichide se vor administra în stare caldă,
altele la temperatura camerei pentru a nu declanșa reflexe patologice.

 Lichidele trebuie administrate zilnic și ritmic, la intervale precise în cursul zilei.
 Se renunță la calea orală de hidratare în: vome repetate, dereglarea deglutiției (procesului de
înghițire), negativismul manifestat de persoana îngrijită, stenoza (îngustarea) esofagului.

2. Calea duodenală de hidratare

 Calea duodenală de hidratare este administrarea lichidelor pe calea intestinală.
 Administrarea ritmică a lichidelor pe cale intestinală poate fi asigurată pe sonda duodenală.
 Sonda intestinală se introduce până în duoden (intestinul subțire) și apoi se racordează la

rezervorul unui aparat de perfuzie.
 Îngrijitorul calibrează robinetul în așa fel ca numărul picăturilor să varieze între 60 și 100

ml pe minut.
 Lichidele zaharate, încălzite la temperatura corpului se absorb foarte bine pe această cale,

ajungând imediat prin circulație portală, în ficat.
 Îngrijitorul evaluează în timpul perfuziei starea persoanei îngrijite și nivelul de lichid

perfuzionat.
 La apariția schimbărilor în starea sănătății persoanei asistate în timpul administrării

lichidelor, îngrijitorul stopează perfuzia și de urgență anunță personalul medical calificat
(asistentul medical/medicul de familie).

3. Calea rectală de hidratare

 Hidratarea organismului pe cale rectală se face în condiții excepționale prin clisme,
picătură cu picătură.

 Hidratarea rectală poate asigura hidratarea pe o perioadă scurtă de timp, deoarece în rect
absorbția este limitată.

 Hidratarea rectală se practică după o clismă evacuatore și apoi la interval de o oră se începe
hidratarea rectală.

 Hidratarea rectală se face numai cu soluții izotonice: ser fiziologic - 0,9%, soluție Ringer,
soluție de glucoză - 5%.

4. Calea intravenoasă de hidratare

 Calea intravenoasă este singura cale judicioasă pentru
reechilibrarea persoanei asistate (Figura nr.14.3).

 Introducerea lichidelor intravenos poate fi realizată
direct prin canule metalice fixate în venă.

 Îngrijitorul evaluează în timpul perfuziei starea
persoanei îngrijite și nivelul de lichid perfuzionat.

 Îngrijitorul este familiarizat cu posibilele complicații

Figura nr.14.2. Hidratarea orală

Figura nr.14.3. Calea intravenoasă
de hidratare
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care pot apărea în timpul perfuziei.
 La apariția schimbărilor în starea sănătății persoanei îngrijite în timpul perfuziei, îngrijitorul

stopează perfuzia și de urgență anunță personalul medical calificat (asistentul
medical/medicul de familie).

Accidente, incidente și complicațiile posibile

1. Introducerea bruscă a unei mari cantități de lichide în circulație poate
supraâncărca inima, dând semne de insuficiență circulatorie, cum ar fi dispneea

(dificultăți la respirație, respirație anevoioase) și cardialgia (dureri în regiunea inimii).
1.1. Îngrijitorul întreabă persoana îngrijită despre senzațiile resimțite în timpul perfuziei.
1.2. Îngrijitorul sistematic evaluează tensiunea arterială și pulsul cu ajutorul

pulsoximetrului.
1.3. La apariția schimbărilor în starea sănătății persoanei îngrijite în timpul perfuziei,

îngrijitorul întrerupe imediat curentul de lichid și de urgență anunță personalul medical calificat
(asistentul medical/medicul de familie).

2. Embolia gazoasă apare prin pătrunderea aerului în curentul circulator (Figura
nr.14.4). Embolia gazoasă se caracterizează prin înrăutățirea bruscă a stării persoanei
asistate, excitare, dispnee. Se dezvoltă cianoza (colorația în albastru) buzelor, feței,

gâtului, scade tensiunea arterială, pulsul devine filiform (greu perceptibil), frecvent (100 de bătăi
pe minut și mai mult). Embolia gazoasă masivă duce la moarte clinică.

2.1. Îngrijitorul sistematic monitorizează nivelul
de lichid perfuzat cu sistema de perfuzie.

2.2. Îngrijitorul întreabă periodic persoana
îngrijită desprea senzațiile resimțite în timpul perfuziei.

2.3. Îngrijitorul întrerupere perfuzia înainte de a
se goli lichidul din rezervor și tub.

2.4. La apariția schimbărilor în starea sănătății
persoanei îngrijite în timpul perfuziei, îngrijitorul
întrerupe imediat curentul de lichid și de urgență
anunță personalul medical calificat (asistentul medical/medicul de familie).

3. Revărsarea lichidului din perfuzie în țesuturile perivenoase poate da naștere la
flebite (inflamația venelor) sau, în cazul soluțiilor hipertonice, la necroze (moartea

țesuturilor) tisulare.
3.1. Îngrijitorul sistematic monitorizează locul puncției venei prin care se administrează

substanța medicamentoasă.
3.2. Îngrijitorul întreabă periodic persoana îngrijită despre senzațiile resimțite în locul

puncției venei.
3.3. Îngrijitorul întrerupere perfuzia în caz de apariție a senzațiilor neplăcute în regiunea

puncției venei și de urgență anunță personalul medical calificat (asistentul medical/medicul de
familie).

Regimurile de hidratare în diferite patologii

1. Hidratarea persoanei îngrijite în raport cu ascita
La persoanele îngrijite cu ascită (Figura nr.14.5) care

pot consuma 500 ml lichide/zi per oral, nu se vor
administra lichide parenteral sau se vor administra
maximum 1000 ml/zi.

La persoanele îngrijite cu ascită care pe calea orală

Figura nr.14.4. Embolia gazoasă

Figura nr.14.5. Ascită
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nu se pot hidrata, se vor administra maximum 1000 ml/zi pe calea parenterală. Cantitatea de
lichide ingerate (pe calea orală sau parenterală) va depinde de cantitatea de urină eliminată și va
fi consultată cu medicul de familie/medicul specialist.

2. Hidratarea persoanei îngrijite în raport cu
insuficiența cardiacă cronică

La persoanele îngrijite cu insuficiență cardiacă cronică
(Figura nr.14.6) se limitează nu doar cantitatea de lichide
consumate, dar și sarea de bucătărie, care provoacă reținerea
lichidelor în organism.

Cantitatea de lichide permisă pentru consumare timp de
24 ore este calculată în dependență de cantitatea de urină
eliminată în ziua precedentă, (cu excepția când persoana
îngrijită urmează diuretice) plus 300-500 ml, care sunt
necesare pentru procesele de metabolism în organism.
Persoanelor îngrijite cu insuficiență cardiacă cronică nu se
recomandă așa lichide ca: alcool, cafea, ceai tare.

3. Hidratarea persoanei îngrijite în raport cu
insuficiența renală cronică

La persoanele îngrijite cu insuficiență renală
cronică (Figura nr.14.7) se limitează atât cantitatea de
lichide consumate, cât și sarea de bucătărie/apa minerală
bogată în potasiu (natriu), care provoacă reținerea
lichidelor în organism.

Cantitatea de lichide permisă pentru consumare
timp de 24 ore se limitează la 800-1000 ml. Persoanelor
asistate cu insuficiență renală cronică nu se recomandă:
alcool, cafea, ceai tare, lichide dulce gazoase (Fanta, Coca Cola).

4. Hidratarea persoanei îngrijite în raport cu greața și vomă

La persoanele îngrijite cu greață și vome repetate
(Figura nr.14.8), fără ascită/edeme, cu posibilitatea de
hidratare orală, se vor administra 1000 ml/zi de apă
potabilă.

În prezența ascitei/edemelor se vor administra 500-
1000 ml/zi de apă potabilă cu corijarea cantității de lichide
consumate în dependență de diureză (cantității de urină
eliminată timp de 24 ore) și recomandările medicului de
familie/medicului specialist.

***

Figura nr.14.6. Insuficiență
cardiacă cronică

Figura nr.14.7. Insuficiență renală cronică

Figura nr.14.8. Persoana îngrijită ce prezintă
simptome de greață/ vomă
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CAPITOLUL XV

MOBILIZAREA ȘI TRANSPORTAREA BENEFICIARULUI
ÎN CADRUL ÎTLD

Mișcarea persoanei îngrijite este necesară pentru prevenirea apariției unor complicații
(escare, tromboze), curățarea unor dispozitive medicale și pentru transportarea persoanei îngrijite
la spital sau în alt loc unde îi este cerută prezența.

Mușchii și articulațiile necesită mișcare! Cu cât acestea sunt mai imobile, cu atât mai
dificil devine mișcarea ulterioară.

1. Elemente de anatomie și fiziologie a coloanei vertebrale
Coloana vertebrală este o lungă formație osoasă rezistentă și

flexibilă, constituită din mai multe inele mici suprapuse, numite
vertebre, și din ligamente care o susțin.
Coloana vertebrală este compusă din cinci segmente:
Cervicală- formată din 7 vertebre;
Toracică -formată din 12 vertebre legate la coaste;
Lombară -formată din 5 vertebre;
Sacrală -formată din 5 vertebre care sunt sudate între ele;
Coccis- format din 4 până în 6 vertebre sudate între ele.
Coloana vertebrală conține și protejează măduva și este implicată în
foarte multe mișcări ale corpului. Coloana vertebrală este flexibilă și
rezistentă datorită discurilor intervertebrale care despart o vertebră
de către cealaltă.
Discurile intervertebrale au funcția de amortizare și permit
suportarea de sute de kilograme, inclusiv reduc loviturile legate de
activitatea cotidiană. Discurile intervertebrale sunt de folos și pentru
a împărți mai bine forța și pentru a ușura mișcarea.

2. Păstrarea mobilității
Pentru ca persoana să poată să se scoale singură, să meargă, să se spele, să se îmbrace de

sine stătător, trebuie să păstreze și să mențină activitatea fizică. Persoanele care se deplasează
insuficient sunt mai sensibili la boli.

Cum puteți să ajutați persoana îngrijită să-și mențină activitatea fizică? Cum s-o ajutați să
se confrunte cu pericolele lipsei de mobilitate sau de necesitatea respectării repausului la pat?
Care sunt mijloacele de sprijin și cum le folosească corect? Sunt doar o parte din întrebările pe
care le vom aborda în continuare.

2.1. Mobilitatea ca măsură preventivă
Ce presupune de fapt mobilizarea? Realizarea efectivă a unor manevre/acțiuni precum:

întoarceri, deplasare laterală în pat, ridicare și deplasare, transfer. Fiecare dintre aceste manevre
are proprii pași de urmat și este importantă respectarea lor.

Mobilizarea și poziționarea persoanei îngrijite necesită din partea îngrijitorului multă
responsabilitate, precum și creativitate în găsirea unor soluții adaptate pentru condiția persoanei
asistate. Deseori, persoanele care au nevoie de îngrijire și utilizarea mijloacelor auxiliare la
deplasare și sau auto-îngrijire, nu doresc să recunoască acest fapt. Prin urmare, pentru depășirea
acestei situații vă puteți baza pe tact și intuiție personală, inclusiv să convingeți persoana

Figura nr. 15.1.
Coloana vertebrală
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îngrijită de necesitatea ridicării din pat, spălării, îmbrăcării, primirii hranei de sine stătător,
plimbării la aer, inclusiv implicării în gestionarea gospodăriei.

Dar înainte de a trece la mobilizarea efectivă a unei persoane care a stat o vreme la pat,
inițial veți anunța persoana îngrijită despre intenția de a o mobiliza, îi veți descrie mișcările care
vor fi făcute, îi veți explica de ce este important să facă asta și o veți ajuta să se îmbrace
corespunzător.

Poziția persoanei imobilizate la pat trebuie modificată permanent (din 2 în 2 ore) pentru
a-i ușura acesteia șederea în pat de-a lungul bolii. Permanent susțineți persoana îngrijită, ajutați-o
să efectueze regulat exercițiile prescrise de medicul curant. Acest lucru este deosebit de
important în boala Parkinson, artroze sau paralizie.

Perioada de exerciții pentru refacerea condiției musculare și intensitatea trebuie începute
încet, mărindu-se apoi în funcție de răspunsul fiziologic al persoanei îngrijite (creșterea pulsului,
semne de slăbiciune musculară). Exercițiile se fac întotdeauna înainte de mese, iar momentul în
care se începe mobilizarea, precum și ritmul, vor fi mereu cele recomandate de medic.
Îngrijitorul va întreba medicul care dintre exerciții sunt mai potrivite pentru persoana îngrijită și
va urma aceste instrucțiuni.

Orice schimbare de poziție cere deplasarea, susținerea și ridicarea persoanei, de aceea
este important ca îngrijitorul să aibă o stare de sănătate bună și forță. De asemenea, este
important ca în momentul efectuării manevrelor de mobilizare să se acorde o atenție mare
poziției corecte de lucru, pentru a proteja atât sănătatea proprie, cât și pe cea a persoanei îngrijite.

2.2. Probleme în timpul mersului
În cazul în care persoana îngrijită are probleme cu mersul sau se observă că mobilitatea

ei este redusă, ar trebui să se solicite sfatul unui specialist, mai ales, în cazul în care restricțiile
de mobilitate sunt cauzate de durere la nivelul articulațiilor.

Există o serie de ajutoare pentru a facilita procesul de mers pe jos. Ele vor ajuta ca
persoana îngrijită să se simtă independentă și se vă economisi puterea și energia.

Se va verifica care dintre ajutoarele date sunt optime. Exemple de ajutoare auxiliare sunt
cârja, bastonul, premergătorul fix sau cu roți, scaun înalt pentru WC; scaun cu rotile, rogojini
nealunecătoare pentru baie, cabina de duș.

2.3. Atenție, căderea!
Mulți oameni în etate sunt predispuși să cadă din cauza:
- limitării mobilității;
- înrăutățirii văzului;
- slăbiciunii musculare;
- amețelii;
- reacției lente;
- deshidratării;
- primirii medicamentelor.

2.3.1. Ce vă ajută să reduceți riscul căderii?
- antrenamente active pentru menținerea echilibrului;
- iluminație bună și / sau mijloace de corectare a vederii (ochelari);
- înlăturarea obstacolelor, cum ar fi firele libere, colțuri de covoare, praguri;
- instalarea balustradelor și folosirea covoarelor anti-alunecare în cada de baie și duș;
- folosirea încălțămintei comode;
- unelte obiecte, cum ar fi un scaun, plasat astfel încât persoana să aibă acces rapid la el și

ar putea, la necesitate, să-l folosească (ca un sprijin suplimentar la mers sau când se
așează din pat într-un scaun cu rotile).
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2.3.2. A avut loc o cădere, cum acționăm?
 Păstrați calmul.
- examinați locul căderii, evaluați situația ( vedeți);
- luați în considerare măsuri suplimentare ( analizați);
- luați măsurile necesare în această situație ( acționați);
 Asigurați-vă că persoana e conștientă –vorbiți cu ea.
 Dacă persoana îngrijită este conștientă:
- verificați respirația și pulsul;
- întrebați-o cum se simte (dacă are slăbiciuni, greață, amețeală, etc.);
- întrebați-o dacă nu-o doare ceva;
- verificați dacă nu-s luxații;
- verificați, dacă nu-s hemoragii, este posibil ca în urma căderii să fie afectată

coloana vertebrală (simptomele leziunii coloanei vertebrale pot fi dureri de spate,
lipsa de sensibilitate la picioare).

- culcați persoana mai confortabil, înveliți-o;
- apelați la ambulanță (telefon 112) sau medicul de familie și rămâneți cu ea.
 Dacă persoana îngrijită este inconștientă:
- activați conform schemei ABC (schema de acțiune în cazuri de urgență adoptată la

nivel mondial);
- adresați-vă la cineva să cheme o ambulanță (telefon 112), în cazul în care nimeni nu

este pe aproape, chemați-o singur;
- culcați persoana pe spate.

A (Airway) - căile respiratorii - Verificați cavitatea bucală și asigurați permeabilitatea căilor
respiratorii. Puneți mâna pe frunte și îndepărtați ușor capul înapoi. Vârfurile degetelor de la altă
mână le puneți sub marginea bărbiei persoanei. Ridicați bărbia pentru a elibera tractul respirator.

В (Breathing) – respirația - asigurați-vă că respirația este normală. Pentru a determina respirația
efectuați un control vizual, auditiv și tactil (priviți dacă se ridică și cade cutia toracică, ascultați
dacă se aude inspirația și expirația, apropiați obrazul dumneavoastră de gura persoanei îngrijite -
se simte respirația). În cazul în care persoana e inconștiență și nu respiră, sau dacă nu sunteți
sigur, respira ea sau nu, luați masuri - aplicați exerciții de reanimare cu resuscitare cardio-
pulmonară.

C (Circulation) - circulația sangvină – începeți reanimarea cu masajul cardiac indirect
(îndepliniți 30 compresii pe stern). Apoi faceți două inspirații în plămânii persoanei (gură la
gură). În mod alternativ, faceți 30 de compresiuni pe stern și 2 inspirații în plămânii persoanei.

1. În cazul în care persoana îngrijită este inconștientă, dar respiră normal – plasați-o într-o
poziție reductivă (culcată pe o parte).

2. În cazul în care sunteți sigur că persoana îngrijită nu a suferit și este conștientă (ea însăși
confirmă acest lucru), ați putea-o ajuta să se ridice, oferindu-i următoarele indicații:

- să îndoaie un picior de la genunchi, mâna opusă s-o întindă de-a lungul capului sau s-o
pună după cap;

- pelvisul (bazinul) și umărul (din partea laterală a piciorului îndoit), să-l rotească în
direcția mâinii întinse și să se întoarcă pe burtă;

- să se sprijine pe coate și antebrațe, apoi să se ridice în patru labe;
- dați-i un scaun persoanei sau permiteți-i să se târască pe canapea sau pe scaun în patru

labe;
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- puteți să-i oferiți posibilitatea să se așeze jos din poziția laterală și numai apoi să se ridice
în patru labe;

- dacă este posibil, puneți sub genunchi o pernă mică pentru a reduce durerea;
- cereți persoanei îngrijite să se ridice, sprijinindu-se de canapea sau scaun, apoi să întindă

un picior înainte și sprijinindu-se pe el, împingându-se cu celalalt picior, să se așeze pe
canapea sau scaun.

Figura nr. nr.15.2. Cum ne ridicăm dacă am căzut

3. Tehnici de mobilizare a persoanei îngrijite

Mișcarea este esența vieții. Există abordări și metode care vor facilita sarcina dvs. de
îngrijire a unei persoane cu mobilitate limitată. O astfel de abordare este și sistemul conceptual
„Kinaesthetics”. Noțiunea de Kinaesthetics poate fi deschis cel mai bine prin știința percepției
mișcării. De fapt, Kinaesthetics se ocupă cu următoarele conținuturi:
- Percepția și dezvoltarea diferențiată a propriei mișcări;
- Competența proprie a mișcării, adică posibilitatea aplicării multilaterale a propriei mișcări în
așa fel ca viața personală și profesională să se îmbunătățească;

- Analiza diferențiată a activităților umane prin prisma practico-fundamentată a Kinaesthetics;
- Dezvoltarea acelor competențe, prin care, o persoană prin interacțiunea cu o altă persoană
prin mișcarea proprie dezvoltă țintit competența de mișcare și eficacitatea mișcării persoanei
îngrijite.

Kinaesthetics ajută în a găsi noi posibilități de mișcare, rezolvarea durerii de spate,
tensiunii musculare, altor probleme similare cauzate de unele activități, la susținerea mobilității,
independenței la vârstă înaintată, dezvoltarea și folosirea creativității și flexibilității proprii în
diferite situații (ex. situații de stres).

Potrivit Kinaesthetics, suportul pentru executarea activităților zilnice e necesar de a-l
efectua în așa mod, încât persoana îngrijită să poată controla procesul singură. Ideea constă în
aceea, ca persoanele cu mobilitatea și autodeservirea redusă să fie active. Cu cât o persoană își
dezvoltă abilitățile sale motorii, cu atât mai probabil se ameliorează sănătatea și capacitatea ei de
a se autodeservi. Pentru a menține și a dezvolta mobilitatea persoanei îngrijite, este necesar ca ea
să efectueze cât mai multe mișcări de sine stătător. Ajutorul ar trebui să poarte un caracter de
susținere și de însoțire. În continuare vă propunem câteva reguli de bază și tehnici.

3.1. Mobilizarea capului și membrelor
Dacă persoana îngrijită nu se ridică din pat, nu poate efectua exercițiile de sine stătător,

este necesar să fie executate cu ajutorul îngrijitorului informal sau al unui specialist. Frecvența și
tipul exercițiilor necesită a fi adaptate permanent la necesitățile persoanei îngrijite.
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- Se examinează fața și pulsul persoanei asistate;
- Se efectuează cu blândețe mișcări de gimnastică în pat: mișcarea capului, ridicarea și
schimbarea poziției membrelor superioare și inferioare (exercitarea „mersul cu bicicleta”
culcat în pat, exercitarea „foarfeca”, rotirea tălpilor);

- După efectuarea mișcărilor de gimnastică se controlează pulsul persoanei asistate.
În procesul mobilizării, apucarea persoanei asistate se face precis, sigur, cu degetele

alăturate, cu toată mâna așezată pe suprafața corpului, protejând tot timpul zonele dureroase.

3.2. „Truc” cu un al doilea scaun
În cazul în care persoana îngrijită poate de sine stătător să se ridice și să se culce, un

ajutor sporit ar fi utilizarea unui scaun suplimentar.
Șezătoarea scaunului suplimentar trebui să fie la un nivel cu scaunul sau patul, pe care se

află persoana asistată sau puțin mai jos.
- persoana îngrijită va sta oblic în raport cu marginea scaunului sau a patului, picioarele ei
trebuie să fie puse în poziția de pășire (un picior puțin înaintea celuilalt);

- persoana îngrijită trebuie să se sprijine pe al doilea scaun (suplimentar), punând pe el
antebrațul, trecând greutatea corpului pe antebraț (ca în rostogolire);

- în această poziție, greutatea corpului se lasă mai mult pe scaunul suplimentar, sprijinindu-se pe
picioare, ușor ridică fesele, un pic se rotește și se așează pe alt scaun (scaun cu rotile, scaun-
leagăn, scaun-WC, pat, etc.). Folosind aceeași tehnică persoana îngrijită poate să se întoarcă
înapoi în pat.

Puteți propune o modalitate de stabilire orizontală pe abdomen (burtă). De asemenea
puteți pune o pernă pe pat, pe care persoana îngrijită s-o plaseze sub piept sau abdomen.

Figura nr. 15.3. Transferul de pe un scaun pe altul

3.3. Cum mobilizăm persoana asistată așezată pe scaun sau pat?
- Persoana îngrijită se așează și se sprijină cu mâinile de pat. Genunchii sunt trași ușor și puțin
depărtați. Dacă este posibil – lăsați patul într-o poziție plană, orizontală;

- Așezați-vă în spatele persoanei îngrijite, ușor dintr-o parte a persoanei. O mână o puneți pe
pelvisul (bazinul) persoanei, altă mână - pe cutia toracică aproape de coloana vertebrală (șira
spinării);

- Ajutați persoana îngrijită să se aplece înainte și puțin într-o parte, plasând în acest fel greutatea
pe o fesă (bucă). Strângeți bazinul din partea ridicată la capul patului, apoi schimbați poziția
mâinilor.

Figura nr. 15.4. Tehnică de mobilizare a persoanei de pe pat

Astfel, este posibil ca persoana să se apropie de speteaza scaunului, fără a cheltui mult efort.
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Figura nr. 15.5. Tehnică de mobilizare a persoanei de pe scaun

3.4. Cum mobilizăm persoana asistată de la poziția orizontală la cea verticală?
- Puneți un scaun sau scaun cu rotile sub un unghi cât mai aproape de pat/
- Stabilizați scaunul cu rotile, la necesitate înlăturați cotierele și suporturile pentru picioare/
- Persoana stă culcată pe spate/
- Rugați persoana asistată să pună mâna îndepărtată de dumneavoastră pe abdomen,

orientând-o spre dumneavoastră/
- Persoana pe rând îndoaie picioarele la genunchi, și le orientează spre dumneavoastră;
- Ajutați pe persoana asistată să coboare piciorul de pe pat, care e mai aproape de marginea

patului. Celălalt picior este încă înfoiat/
- Cuprindeți persoana de umăr cu o singură mână. Cu mâna liberă ajutați-o să ridice mâna

și să vă cuprindă de umeri/
- Ținând-o de umerii, ajutați-o să se ridice. Sprijinindu-se cu mână liberă de pat, persoana

asistată se mută cu ușurință într-o poziție pe șezute/
- În cazul în care persoana îngrijită stă șovăitor, apăsați cu mâna liberă pe genunchii lui,

acest lucru îi va da mai multă stabilitate/

Figura nr. 15.6. Transferul de pe pat pe scaun

- Apoi persoana îngrijită se întoarce cu spatele la scaunul care stă alături și se sprijină de
pat cu ambele mâini. Piciorul cel mai aproape de scaun e ușor împins înainte/

- Cu o mână, cea mai aproape de scaun, țineți persoana îngrijită asistată de genunchi. Altă
mână se află pe spatele ei, la nivelul cutiei toracice/

- Susțineți persoana îngrijită și puțin o atrageți după sine, ținând-o cu o mână de cutia
toracică, iar cu cealaltă mână îi acordați sprijin la genunchi. Astfel, persoana îngrijită se
va ridica în picioare, folosind ca suport patul/

- Puțin întorcându-se, persoana asistată se poate așeza pe un scaun. Ajutând-o să se așeze
pe scaun, veți simplifica sarcina dumneavoastră ușor îndoind genunchii.

 Rețineți! Oferiți persoanei îngrijite suficient timp să stea pe marginea patului, înainte de
trece pe scaun sau în scaun cu rotile. Faceți o pauză, da-ții un răgaz să-și tragă răsuflarea.
Când se trece la o poziție verticală, după o lungă perioadă în poziție culcată, multe persoane
au amețeli și slăbiciune.
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Dacă persoana îngrijită se simte rău și există un risc de cădere, ar fi mai bine s-o ajutați să se
întindă pe podea. Nu trebuie să o forțați să ajungă cu orice preț la scaun.

3.5. Susținerea persoanei îngrijite în timpul mersului

- Încălțați pantofi cu tălpi rezistente la alunecare. Încălțăminte comodă, cu talpa rezistentă
la alunecare ar trebui să fie și la persoana îngrijită.

- Stați puțin în spatele persoanei îngrijite (în cazul, în care ea are o parte a corpului
paralizată - din partea paralizată).

- Rezemați bazinul dumneavoastră de bazinul persoanei îngrijită. Pune-ți mâna pe bazinul
persoanei și susțineți-o în timpul mersului.

- Cu cealaltă mână, susțineți mâna persoanei îngrijite, cea mai apropiată de dumneavoastră.
- Ajutați persoana îngrijită să se miște, maximal adaptați-vă la stilul ei de mișcare.
- Mișcați-vă împreună, așa cum se întâmplă în dans, procedând astfel, veți distribui

uniform greutatea corpului.
- Toate mișcările efectuați-le lin și treptat.
- Mutați părțile corpului pe rând, una după alta.
- Susțineți persoana îngrijită de cutia toracică, de cot sau genunchi, sau bazin. Trageți ușor

partea corespunzătoare a corpului și nu împingeți, astfel veți economisi puterea
dumneavoastră.

- Conduceți astfel încât să nu împiedice libertatea mișcărilor persoanei îngrijite.
- Picioarele dumneavoastră rămân mobile, la necesitate, îndoiți genunchii.
- Ferm și încrezut sprijiniți-vă cu talpa de podea în timpul mișcării.

3.6. Transportul persoanei îngrijite

Îngrijirea la domiciliu este un domeniu care necesită multă responsabilitate și foarte mare atenție
din partea îngrijitorului, dat fiind faptul că nu doar trebuie să supravegheze în permanență
persoana îngrijită, dar trebuie să o însoțească să meargă la vizitele periodice la doctor, la
plimbare, în vizită la prieteni sau să participe la diverse evenimente.
Înainte de a transporta persoana îngrijită cu un autoturism, trebuie:

- să îi comunicați acesteia mijlocul de transport, destinația și necesitatea deplasării;
- să vă asigurați că persoana îngrijită este îmbrăcată corespunzător anotimpului și duratei

drumului;
- să asigurați acesteia maximum de confort, poziția în care va fi așezată fiind foarte

importantă;
- și înlăturați, prin comunicare, sentimentul de teamă provocat de ieșirea din locuință;
- să vă asigurați că ați luat toate documentele necesare pentru a le prezenta la locul

destinației.

3.7. În cazul în care aveți nevoie de un scaun cu rotile

Nu e simplu ca o persoana să recunoască dependența de un scaun cu rotile. Cu toate acestea,
scaunul cu rotile oferă posibilitatea ca persoana să se miște atât acasă, cât și în exteriorul ei.
Din păcate, în cazul nostru până în prezent, persoanele care călătoresc în scaune cu rotile nu pot
independent utiliza la maximum serviciile transportului public, dar este posibil cu ajutorul altor
persoane din jur. Desigur, pentru libertatea circulației într-un scaun cu rotile persoana îngrijită
are nevoie de antrenamente.
Scaunele cu rotile pot fi achiziționate gratis, cumpărate sau închiriate. Concretizați oportunitățile
de cumpărare sau achiziționate gratis la Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei.
Aflați de la experți, ce model vi se potrivește mai bine.
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3.8. Reguli în ceea ce privește utilizarea unui scaun cu rotile

- Discutați cu persoana îngrijită de ce ajutor are nevoie de la dumneavoastră.
- Învățați-vă să strângeți și să desfaceți scaunul cu rotile, să depășiți obstacolele, să vă ridicați în

sus și să coborâți pe scări etc.
- La oprire, trebuie să puneți frână la scaunul cu rotile.
- Poziționați scaunul cu rotile, astfel încât persoana în ea să aibă o vizibilitate bună pentru a vedea

interlocutorul.
- Aplecați-vă, dacă doriți să vorbiți cu persoana îngrijită sau pentru a-i arăta ceva.
- Verificați dacă persoana îngrijită dacă este așezată corespunzător într-un scaun cu rotile.
- Bazinul trebuie să fie centrat și bine lipit de spătarul scaunului; toată pulpa piciorului trebuie să

fie rezemată și picioarele trebuie să fie bine poziționate pe accesoriu pentru rezemarea
picioarelor.

- O poziție corectă a bazinului este atunci când trunchiul face un unghi de 90° cu coapsele, iar
greutatea este egal distribuită pe suprafața de sprijin.

- Trebuie verificată ca poziția să fie de confort pentru persoana îngrijită.
- Persoanele care rămân așezate pentru o perioadă îndelungată pe scaunul cu rotile, pot avea dureri

de spate.
- Odată ce a fost așezată persoana îngrijită, dacă nu este în stare de a se mișca în mod autonom, va

fi necesar de ai schimba poziția, cel puțin o dată pe oră.
- Dacă este de folos, se poate pune o pernă în spatele bazinului.
- Persoanele care nu controlează în mod total mâinile trebuie să fie ajutate să asume o poziție

stabilă, în așa fel, ca brațele să nu alunece lângă corp, deoarece există pericolul ca mâna să intre
în razele roților, provocând răni.

- Pentru același motiv trebuiesc așezate picioarele.
- Este important ca în scaunul cu rotile persoana îngrijită să mențină corpul în poziție dreaptă,

pentru a se putea uita în jurul ei, pentru a putea discuta cu eventuali interlocutori sau pentru a
putea executa lucruri manuale.

- Când scaunul cu rotile nu se mișcă, oferiți persoanei îngrijite posibilitatea să pună picioarele pe
podea.

Poziția corectă Poziția greșită Poziția corectă

Figura nr. 15.7. Poziția corectă și poziția greșita

4. Riscuri și pericole pentru îngrijitori informali
Fiți conștienți de faptul că pentru mobilizarea unei persoane îngrijite se pot face eforturi
mari, care pot dăuna coloanei vertebrale, din cauza folosirii greșite a propriului corp în
timpul mișcării persoanelor îngrijite. Riscurile aferente acțiunilor de mișcare ale
îngrijitorilor sunt:

- dureri lombare sau dureri de spate;
- hernie de disc;
- întinderea tendoanelor (exemplu durerea cotului sau pulsului);
- dureri cervicale;
- dureri la umeri;
- prolaps uterin (coborârea organului genital feminin dincolo de limită).
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Dumneavoastră, ca îngrijitor informal, trebuie să aveți grijă și să mențineți mobilitatea propriului
corp. În primul rând, să acordați o atenție deosebită spatelui. Durerea de spate lovește circa
80% din persoanele adulte și este cea mai mare problemă. Cauzele care provoacă durerea de
spate, de obicei, sunt influențate de:

- poziția corpului greșită;
- mișcări efectuate în mod incorect;
- ton muscular redus (abdominal, lombar și dorsal);
- tensiune musculară excesivă din pricina oboselii fizice și psihologice;
- greutatea excesivă a corpului.

Prin exerciții speciale vă puteți întări mușchii care în procesul îngrijirii sunt în mod constant
expuși eforturilor.

Hernia de disc este o patologie care
blochează spatele și provoacă o durere foarte mare.
Această boală este provocată din cauza presiunii pe
discul vertebral. Trebuie considerată foarte
dăunătoare ridicarea greutăților cu spatele îndoit în
față și picioarele drepte (Figura nr.15.8) deoarece
în această operațiune se supraîncarcă foarte mult
coloana vertebrală și nu se distribuie greutatea
proporțional și pe picioare. Patologiile la celelalte
părți ale corpului sunt provocate în mod principal
de către tensiunea excesivă a mușchilor brațelor și
gâtului, în timpul mișcării și din cauza forței
musculare reduse. Utilizarea unor tehnici și metode
speciale în procesul de îngrijire vă ferește de patologii și vă asigură, de asemenea fortificarea
mușchilor coloanei vertebrale.

Cu ajutorul mijloacelor de sprijin, cum ar fi paturile reglabile, suporturi pentru ridicarea
persoanei, puteți reduce în mod semnificativ efortul propriului corp și ușura munca de îngrijire,
intensitatea căreia se mărește cu timpul. Mijloacele de sprijin cuprind mai multe produse și
tehnologii apte pentru a favoriza autonomia rămasă a persoanei asistate, pentru a facilita
mișcările ei și desfășurarea funcțiilor cotidiene: a merge la toaletă, a se spală, a se îmbrăca, a găti
în bucătărie.

Analiza pentru alegerea unui mijloc de sprijin trebuie efectuată de către personal
competent: medic, fizioterapeut, ortoped, care sunt în stare să evalueze abilitățile rămase ale
persoanei asistate.

Ajutoarele despre care se vorbește în mod frecvent sunt:
 bastonul, cârja;
 tripodul și tripodul cu două roți;
 cadrul și cadrul cu patru roți;
 scaunul cu rotile (pentru a menține poziția așezată și permite mișcările);
 ridicătorul (pentru a transfera persoana îngrijită care nu poate colabora în mișcările sau

pentru persoanele obeze din pat în scaunul cu rotile și viceversa);
 patul reglabil și accesoriile lui.

Figura nr.15.9. Bastonul Figura nr.15.10. Cârja Figura nr.15.11. Tetrapod

DA NU

Figura nr.15.8. Ridicarea greutăților.
Mișcarea corectă și mișcarea greșită
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Bastonul - este primul mijloc care este folosit când mersul persoanei începe să fie nesigur sau
limitat (Figura nr.15.9). Folosirea acestui instrument presupune o bună coordonare a mișcării și
absența problemelor de echilibru și deteriorarea cognitivă. Din punct de vedere psihologic,
bastonul și cârjele sunt mai ușor acceptate de persoanele în etate.
Cârja - pentru modul ei de a fi utilizată seamănă cu bastonul, singura diferență este că
rezemarea nu este efectuată doar pe mână dar și pe antebraț (Figura nr.15.10).
Tripodul sau tetrapodul (dacă are 4 picioare)- acest mijloc, permite de a avea o bază mai largă
(Figura nr.15.11). Este folosit de către persoanele care au necesitatea de a avea o rezemare mai
susținută decât bastonul.
Cadrele. Cadrul cu 2 roți - acest tip de cadru nu provoacă nici un efort pentru ridicarea, și este
dotat și cu un sistem de frână. Folosirea lui este limitată numai pentru mediul domestic.
Cadrul cu 4 roți - exista mai multe feluri de acest fel de mijloc și se folosește în medii interne,
externe, cu scaunul incorporat sau fără scaun, cu prezența unui coș în poziția frontală, cu roți și
frâne care se pot controla în mod manual.
Cadrul cu susținere - este un cadru cu susținere la subraț și cu patru roți, care scutește persoana
asistată de un efort prea mare și asigură ca mobilizarea să fie făcută în siguranță.
Scaunul cu rotile de obicei se utilizează când persoana asistată se obosește prea mult mergând
pe jos, sau este constrânsă să renunțe la desfășurarea unor activități sociale.

Figura nr. 15.12. Cadrul cu 2 roți; Figura nr.15.13. Cadrul cu 4 roți;

Figura nr. 15.14. Cadrul de susținere; Figura nr.15.15. Scaunul cu rotile

Ridicătorul - se folosește pentru a transfera persoana îngrijită din pat în
scaunul cu rotile și viceversa. Poate avea frânghii de mai multe feluri în funcție
de exigentele persoanei asistate, care sunt în stare de a menține persoana
suspendată în poziția ușor înclinată, comodă și sigură în timpul mișcării din pat
pe scaunul cu rotile. Persoanele în etate nu prea agreează acest sistem, deoarece
se pot simți jenate pentru faptul de a fi ridicate și suspendate în așteptare de a fi
poziționate în scaunul cu rotile sau pe fotoliu.

Figura nr. 15.16. Ridicătorul

Patul reglabil (cu parapet, saltea antiescară și trapez)
Folosirea trapezului sau triunghiului permite persoanei îngrijite de a ridica
spatele și/sau bazinul fără dificultăți.

Figura nr. 15.17. Patul reglabil

***
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CAPITOLUL XVI

ÎNGRIJIREA CORPORALĂ A BENEFICIARULUI ÎTLD

Îngrijirea corporală face parte din îngrijirile de bază, care au scop de a asigura
confortul și igiena beneficiarului. Toaleta beneficiarului poate fi:
- baia generală sau dus-cel puțin 1-2 ori pe săptămâna;
- pe regiuni – zilnică.

Obiectivele îngrijirii corporale:
 îndepărtarea de pe suprafața pielii a straturilor descuamate;
 menținerea pielii în stare de curățenie perfectă; crearea unei stări plăcute de confort.
 Rețineți! Înainte de a începe baia pe regiuni sau generală, îngrijitorul la domiciliu se va
informa cu privire la starea beneficiarului:
- pulsul, tensiunea arterială, respirația;
- ce mobilizare i se permite în ziua respectivă;
- dacă se poate spăla singur și pe care parte a corpului.

Toaleta pe regiuni a beneficiarului imobilizat
Reguli de bază:
 Informați și explicați beneficiarului procedura, obținând astfel consimțământul și

preferințele sale în legătură cu igiena.
 Apreciați starea generală a beneficiarului, pentru a evita o toaletă prea lungă, prea

obositoare.
 Toaleta pe regiuni a beneficiarului imobilizat la pat permite examinarea tegumentelor și

observarea unor modificări, de exemplu: roșeață, iritație, determinând luarea unor măsuri
terapeutice.

 Verificați temperatura din cameră, care trebuie să fie peste 20 grade C.
 Închideți geamurile și ușa evitând astfel curenții de aer.
 Asigurați intimitatea persoanei asistate dacă sunt și alte persoane în locuință.
 Temperatura apei controlată cu termometrul de baie, trebuie să fie între 37-38 grade C.
 Pregătiți în apropiere materialul necesar toaletei, schimbării lenjeriei patului și a

beneficiarului.
 Beneficiarul se va dezbrăca complet și se va acoperi cu cearșaf și/sau pătură.
 Faceți toaleta pe regiuni, dezvelind numai suprafețele necesare și acoperindu-le imediat

după terminare.
 Se mută mușamaua și aleza de protecție, în funcție de regiunea care se spală.
 Ordinea în care se face toaleta – spălat, clătit, uscat.
 Se stoarce bine buretele sau mănușa de baie, pentru a nu se scurge apa în pat sau pe

beneficiar.
 Se săpunește și se clătește cu o mână fermă, dar fără brutalitate, pentru a favoriza circulația

sanguină.
 Apa caldă trebuie să fie din abundență, schimbată de câte ori este nevoie, fără a se lăsa

săpunul în apă.
 Se insistă la pliuri, sub sâni, la mâni și în spațiile interdigitale, la coate și axile.
 Se mobilizează articulațiile în toată amplitudinea lor și se masează zonele predispuse

escarelor.
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 În timpul băii pe regiuni a beneficiarului imobilizat la pat, evitați udarea aparatului gipsat
sau a pansamentului (dacă e cazul).

Etapele toaletei:
Se va respecta următoarea succesiune:
1. se începe cu fața, gâtul și urechile;
2. apoi brațele și mâinile;
3. partea anterioară a toracelui, abdomen;
4. se întoarce beneficiarul în decubit lateral și se spală spatele, fesele;
5. din nou în decubit dorsal (culcat pe spate), se spală coapsele, gambele și picioarele;
6. se spală apoi organele genitale externe;
7. îngrijirea părului;
8. toaleta cavității bucale.

Materiale necesare: două scaune; material impermeabil pentru protejat patul (mușama);
aleze; (aleza prezintă 2 părți: partea interioara - care vine în contact cu pielea – alcătuită din
corp absorbant îmbrăcat în material nețesut, și partea exterioara - care se așează pe pat -
prevăzută cu folie impermeabilă care nu permite trecerea lichidelor); tava (medicală) pe care
se așează materialele necesare; lighean; cana cu apă calda; cana cu apă rece; două bazinete;
tăviță renală; un cearșaf; o pereche de mănuși de cauciuc; trei mănuși de baie confecționate din
prosop de culori diferite (câte una pentru față, trup și membre, organe genitale); trei prosoape de
culori diferite; săpun neutru; alcool mentolat sau camforat; cutie cu pudră de talc; lenjerie de pat
și de corp curată; căldare pentru apa murdară; sac pentru lenjerie murdară; termometru de baie;
materiale pentru îngrijirea unghiilor (foarfece, pilă); material pentru igiena bucală (periuța cu
pasta de dinți, un pahar cu apă pentru spălat pe dinți, un pahar cu soluție antiseptică pentru
gargară, un pahar cu apă pentru eventualele proteze dentare).

Etape de execuție. Se aleg și se pregătesc materialele necesare enumerate mai sus.
Pregătirea psihică a beneficiarului: Se anunță beneficiarul, se explică simplitatea

tehnicii (pentru a nu-i crea stări emotive și a-i obține acordul).
Pregătirea condițiilor de mediu: Închiderea ferestrelor; verificarea temperaturii din

camera (în jur de 20 grade C); se verifică să nu fie curenți de aer rece. În timpul efectuării
toaletei este interzis să se deschidă ușa.

Se încălzește lenjeria curată; se pregătește un termofor (pungă de cauciuc umplută cu
apă caldă); se îndepărtează noptiera de pat (dacă există); se așează două scaune lângă patul
beneficiarului. Se protejează intimitatea beneficiarului dacă sunt și alte persoane în cameră prin
improvizarea unui paravan în jurul patului.
1. Efectuarea toaletei feței: Se îndepărtează una din perne, susținând cu cealaltă mână capul

beneficiarului. Cealaltă pernă se acoperă cu mușama pentru a o proteja de umezeală, iar
peste mușama se așează o aleză. Se așează capul beneficiarului pe perna acoperită. Pătura
se pliază sub formă de armonică și se așează pe scaun. Se dezbracă beneficiarul și se
acoperă cu cearșaful de pătură. Se umple ligheanul 2/3 cu apă caldă (37 grade C). Se
controlează temperatura apei cu ajutorul termometrului de baie. Se așează în jurul gâtului
beneficiarului un prosop. Se îmbracă prima mănușă de baie și se umezește. Se spală ochii
de la comisura externă spre cea internă. Se clătesc cu apă curată și se șterg cu primul
prosop curat. Se spală fruntea de la mijloc spre tâmple. Se spală regiunea din jurul gurii și
din jurul nasului prin mișcări circulare. Se șterge imediat prin tamponare.

2. Efectuarea toaletei urechilor: Se săpunește o ureche insistând în șanțurile pavilionului și
în regiunea din spatele urechii (cu aceeași mănușă). Se clătește bine și se șterge cu prosopul.
Se întoarce ușor capul beneficiarului și se procedează la fel cu cealaltă ureche. Se introduc
dopuri de vată (la cererea beneficiarului).
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3. Efectuarea toaletei gâtului: Se descoperă gâtul beneficiarului și se spală cu apă și săpun.
Se clătește bine și se șterge imediat pentru ca beneficiarul să nu fie predispus la răceală. Se
acoperă gâtul beneficiarului cu cearșaful. Se aruncă apa din lighean.

4. Efectuarea toaletei membrelor superioare: Se umple ligheanul cu 2/3 apă caldă (37 grade
C). Se verifică temperatura apei. Se descoperă unul din membrele superioare și se așează
mușamaua și aleza sub întreg brațul, deasupra învelitorii. Se săpunește circular, începând
de la umăr spre capătul distal, insistând la axilă (subsioară). Se clătește și șterge imediat cu
prosopul curat. Se acoperă brațul beneficiarului. Se taie unghiile cu grijă. Se întoarce
beneficiarul în decubit lateral de partea corespunzătoare brațului spălat și se procedează la
fel cu celălalt braț.

5. Efectuarea toaletei toracelui: Se descoperă partea anterioară a toracelui. La femei se
săpunește și se insistă la pliurile submamare. Se clătește bine și se șterge prin tamponare.

6. Efectuarea toaletei abdomenului:Se așează mușamaua împreună cu aleza sub abdomenul
beneficiarului. Se săpunește abdomenul. Cu ajutorul unui tampon de vată (eventual montat
pe porttampon dacă există) și înmuiat în semialcool, se insistă asupra regiunii ombilicale,
îndepărtând murdăria. Se spală apoi ombilicul cu apă și săpun. Se clătește și se șterge
imediat. Se unge regiunea ombilicală cu vaselină/cremă. Se scoate mănușa utilizată și se
pune în punga specială pentru deșeuri.

7. Efectuarea toaletei spatelui: Se întoarce beneficiarul și se susține în decubit lateral (culcat
pe o parte). Se așează sub beneficiar mușamaua acoperită de aleză. Se săpunesc spatele și
regiunea lombo-sacrală. Se clătesc bine și se șterg prin tamponare. Se pudrează cu talc. Se
îndepărtează mușamaua împreună cu aleza. Se readuce beneficiarul în decubit dorsal
(culcat pe spate). Se pudrează cu talc gâtul, toracele, abdomenul și mai ales brațele și
axilele. Se îmbracă beneficiarul cu cămașa de noapte/pijama. Se aruncă apa murdară.

8. Efectuarea toaletei membrelor inferioare: Se umple ligheanul cu 2/3 apă caldă (37 grade
C). Se îmbracă cea de-a doua mănușă de baie. Se mută mușamaua împreună cu aleza în
regiunea coapselor. Se săpunesc coapsele, insistând în regiunea inghinală. Se clătesc și se
șterg. Se flectează gambele beneficiarului pe coapse. Se mută mușamaua mai jos și se
așează ligheanul pe mușama. Se introduce piciorul în lighean. Se săpunește gamba
insistând în regiunea poplitee (din spatele genunchiului) și între degete. Se clătește și se
șterge imediat cu cel de-al doilea prosop curat. Se procedează la fel cu piciorul celălalt. Se
fricționează membrele inferioare cu semialcool și se pudrează plicile cu talc. Se taie
unghiile nu prea scurt, pentru a nu se produce leziuni, și se pilesc.

9. Toaleta regiunii ano-genitale. Materiale necesare: bazinet, pensă porttampon, tampoane de
vată, cană cu apa caldă, prosop (special), mănușă de cauciuc, mănușa de baie.
Tehnica efectuării: Se oferă beneficiarului bazinetul pentru a urina. Se îndepărtează
bazinetul. Se izolează salteaua cu mușama și traversă. Se așează beneficiarul în poziție
ginecologică. Se așează sub regiunea sacrală a beneficiarului bazinetul curat. Se îmbracă
mănușa de cauciuc. Se îmbracă peste mănușa de cauciuc cea de a treia mănușă de baie. Se
efectuează spălarea dinspre partea anterioară înspre anus, cu săpun neutru, care nu irită pielea
și mucoasele. De evitat contaminarea regiunii genitale cu microorganisme din regiunea anală,
prin mișcări de spălare dinspre anus spre simfiza pubiană. La bărbat, se degajă glandul de
prepuț și se spală cu prudență (se previne pătrunderea săpunului în uretră). Se clătește cu
ajutorul unui jet de apă caldă curată turnat dintr-o cană. Se îndepărtează cu atenție resturile de
săpun, care pot produce prurit sau inflamații. Se scoate bazinetul de sub beneficiar. Organele
genitale și regiunea din jur se șterg cu cel de-al treilea prosop curat. Se pudrează cu pudră de
talc pliurile.

10. Efectuarea toaletei părului: Materiale necesare: pieptene, șampon, săpun insecticid (dacă
este cazul), aparat de uscat părul, lighean, mușama, aleză, apă caldă, prosop.
Tehnica efectuării: Se ridică ușor capul beneficiarului. Se îndepărtează perna și se așează pe
un scaun. Se susține capul beneficiarului și se îndoaie salteaua sub restul saltelei. Se așează o
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mușama pe somieră și deasupra saltelei îndoite. Se așează ligheanul cu 2/3 apa calda (37°C)
pe mușama. Se protejează salteaua cu o aleză. Peste aleză se așează o mușama rulată de
ambele laturi, astfel încât să formeze un jgheab. Se așează capul beneficiarului în ușoară
hiperextensie, atârnând deasupra ligheanului. Se protejează ceafa beneficiarului cu un prosop.
Sub ceafă se așează capătul mai îngust al mușamalei rulate, iar celălalt capăt se introduce în
ligheanul așezat pe somieră sau într-o căldare așezată lângă pat. Se verifică temperatura apei.
Se umezește și se tamponează părul. Se fricționează părul cu ambele mâini și se masează ușor
pielea capului pentru activarea circulației sanguine. Se clătește părul. Se repetă manopera de
două-trei ori. După o clătire abundentă, se acoperă părul cu un prosop încălzit. Se
îndepărtează mușamaua, introducând-o în lighean. Se așează beneficiarul în poziția inițială.
Se usucă părul cu foehnul. Se piaptănă părul. Se acoperă părul beneficiarului cu o basma sau
căciuliță. Se spală obiectele de pieptănat și se introduc în soluție dezinfectantă.

11. Efectuarea toaletei cavității bucale.
A. La beneficiarii conștienți. Materialele necesare: pahar cu apă; periuța și pasta de

dinți; prosop, aleză; tăviță renală. În funcție de starea beneficiarului, acesta este adus în poziție
semișezândă sau în decubit lateral.

Tehnica efectuării. Se pune pasta de dinți pe periuță. Se protejează lenjeria
beneficiarului cu mușama și aleză. Se servesc beneficiarului paharul cu apă și periuța cu pasta.
Beneficiarul își va spăla dinții. Se servește al doilea pahar cu apă pentru gargară.

B. La beneficiarii inconștienți sau comatoși. Materialele necesare: tampoane pe port-
tampoane sterile; deschizător de gură, steril; comprese de tifon; soluție de tetraborat de natriu în
glicerină de 10%; spatulă linguală; tăviță renală; mănușa sterilă de cauciuc.

Tehnica efectuării: Beneficiarul este în decubit dorsal (culcat pe spate). Se întoarce
lateral capul beneficiarului. Se așează sub bărbie prosopul și tăvița renală. Se amplasează
deschizătorul de gură printre arcadele dentare. Se înmoaie un tampon cu glicerină boraxată. Se
șterg limba, bolta palatină și suprafața internă și externă a arcadelor dentare cu mișcări dinăuntru
în afară. Cu alt tampon se curăță dantura. Cu degetul înfășurat în tifon și îmbibat în glicerină
boraxată sau zeamă de lămâie se îndepărtează depozitul gros depus pe mucoase până în faringe.
Buzele crăpate și uscate se ung cu soluție de tetraborat de natriu în glicerină de 10%.
 Rețineți! La beneficiarii inconștienți, toaleta bucală se realizează cu mâna protejată de mănușa
de cauciuc.

Reorganizarea locului de muncă: Lenjeria murdară de pat se pune în sacul special.
Spălarea mâinilor. Se schimbă patul cu lenjerie curată. Se îndepărtează paravanul și lenjeria
murdară din cameră. Se spală materialele folosite și se introduc în soluție dezinfectantă.
12. Toaleta generală prin îmbăiere a beneficiarului imobilizat.

Spălarea întregului corp, prin introducerea beneficiarului în cada de baie, are același scop
ca și toaleta parțială. Pentru această procedură este nevoie de 2 persoane și un pat rulant care să
încapă în baie.

Materiale necesare: camera de baie și cada de baie curățată, spălata, dezinfectată;
termometru de baie; cearșaf de baie; săpun neutru; două prosoape; două mănuși de baie; lenjerie
de corp curată; căciuliță pentru protejarea părului; halat de baie și papuci; materiale pentru
îngrijirea unghiilor; materiale pentru igiena bucală; alcool camforat; pudriera cu pudra de talc; sac
pentru lenjerie murdară; soluții dezinfectante pentru cadă și robinete; un scaun.

Etape de execuție:
1. Pregătirea materialelor: Se pregătesc materialele necesare pentru efectuarea îmbăierii,

pe „truse”, în ordinea utilizării lor.
2. Pregătirea fizică și psihică a beneficiarului: Se anunță beneficiarul cu o jumătate de

oră înainte și i se explică necesitatea. Se oferă beneficiarului urinarul. După micțiune se
îndepărtează urinarul.

3. Pregătirea camerei de baie: Se închid ferestrele și ușa. Se verifică temperatura din
camera de baie. Se dă drumul la apa rece și apoi la apa caldă. Se verifică temperatura apei cu
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ajutorul termometrului. Se aranjează lenjeria de corp curată și încălzita pe un calorifer, în ordinea
întrebuințării.

4. Efectuarea îmbăierii: Se transportă beneficiarul în camera de baie. Se dezbracă
beneficiarul. Se protejează părul beneficiarului cu căciulița. Se introduce beneficiarul în cadă (cu
ajutorul unui cearșaf-două persoane). Se menține cearșaful pe fundul căzii în tot timpul băii. Se
susține beneficiarul să între în baie. Se supraveghează reacția beneficiarului. Se îmbracă o mănușă
de baie. Se săpunește suprafața corpului, în aceeași ordine ca la toaleta parțială la pat. Se
îndepărtează săpunul de pe tegumente. Se schimbă mănușa și i se efectuează toaleta organelor
genitale. Se stropește suprafața corpului cu apă la o temperatură ceva mai scăzuta decât cea din
cadă (pentru efectul de tonifiere a țesuturilor și activarea circulației și respirației). Se susține de
sub axile (subsuori) pentru a ridica beneficiarul din cadă. Se înfășoară beneficiarul într-un cearșaf
uscat și încălzit. Beneficiarul se întinde pe canapeaua din camera de baie acoperită cu mușama și
cearșaf curat (sau se învelește cu o pătură și se transportă în camera sa, unde se continuă
procedura). Se șterge și se fricționează beneficiarul cu semi-alcool. Se pudrează regiunea pliurilor.
Se îmbracă beneficiarul cu lenjeria de corp curată și încălzită. Se face toaleta unghiilor.
Beneficiarul se îmbracă în halat, i se pun papucii și se transportă în cameră, așezându-l și
învelindu-l cât mai comod în patul său.
 Rețineți! Dacă beneficiarul prezintă frisoane, se încălzește cu termofoare și se hidratează cu
lichide calde.

5. Reorganizarea locului de muncă:
 Se introduce lenjeria murdară în sacul special și se pregătește pentru spălat.
 Se dă drumul la apa din cadă.
 Se spală bine cada cu detergenți și se dezinfectează.
 Se spală cada și robinetele cu apă curată.
 Se curăță, se spală și se introduc în soluții dezinfectante instrumentele folosite.
 Se aerisește camera de baie.

***
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CAPITOLUL XVII

TEHNICI DE ÎNGRIJIRE A BENEFICIARULUI
CU AFECȚIUNILE CELE MAI DES ÎNTÂLNITE

17.1 TEHNICI DE ÎNGRIJIRI APLICATE BENEFICIARILOR CU AFECȚIUNI ALE
SISTEMULUI CARDIOVASCULAR

17.1.1. CARDIOPATIA ISCHEMICĂ. ANGINĂ PECTORALĂ

Definiție. Angina pectorală (AP) reprezintă o dereglare a circulației sângelui în mușchiul
cardiac (miocard) de scurtă durată, caracterizată prin schimbări reversibile în miocard care se
manifestă prin crize de dureri, localizate în regiunea inimii (precordial).

Manifestările clinice. Semnul tipic este durerea în regiunea inimii (cardialgie), sub
formă de acces care are caracter apăsător, de greutate, constricție sau arsură. Durerea în
regiunea inimii poate fi resimțită ca un sentiment de teamă sau frică de moarte iminentă
(anxietate) și senzație de insuficiență de aer (sau dispnee). Durata durerii de inimă este de 5-10
minute în majoritatea cazurilor. Durerea în regiunea inimii apare în anumite condiții: abuz de
tutun, creșterea cifrelor tensiunii arteriale, efort fizic la mers, efort emoțional, mese copioase,
frig sau vânt etc. Durerea în regiunea inimii poate fi însoțită de senzație de insuficiență de aer
(dispnee), oboseală (fatigabilitate), slăbiciune generală, greață, neliniște.

Îngrijiri medicale acordate persoanei îngrijite cu angină pectorală
1. Conduita persoanei îngrijite cu acces de angină pectorală.
2.Managementul persoanei îngrijite cu dispnee cardiacă.
3. Recomandări cu privire la modificarea stilului de viață.
4. Alimentarea persoanei îngrijite cu angină pectorală (dieta nr.10).

1. Conduita persoanei îngrijite cu acces de angină pectorală
(dureri în regiunea inimii)

1.1. Persoanei îngrijite i se recomandă stoparea rapidă a activității care a provocat accesul
de dureri în regiunea inimii (angină pectorală) și păstrarea repausului la pat până la dispariția
durerii cardiace.

1.2. Despre schimbările în starea sănătății a persoanei
îngrijite se informează telefonic, în mod urgent, asistentul
medical de familie/medicul de familie.

1.3. Persoanei îngrijite i se redă poziția semișezândă
(beneficiarul este sprijinit de 2 perne).

1.4. Persoana îngrijită este calmată (repaus psihologic).
1.5. În caz când durerea în regiunea inimii nu

diminuează în repaus timp de 3-5 minute, persoanei îngrijite
se recomandă administrarea tab. Nitroglicerină 0,5 mg sub
limbă (sublingual) pentru înlăturarea rapidă a simptomelor.

1.6. Este necesar de evaluat indicii vitali: se determină tensiunea arterială, pulsul și
concentrația oxigenului (saturația) în sânge cu ajutorul pulsoximetrului (Figura nr.17.1).

1.7. Pentru a preveni scăderea posibilă a tensiunii arteriale, în special la primele
administrări ale Nitroglicerinei, persoanei îngrijite i se recomandă să se așeze sau să ocupe o
poziție orizontală în pat.

Figura nr.17.1. Pulsoximetru
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 Dacă accesul de angină pectorală persistă mai mult de 10-20 min în repaus și/sau nu
se micșorează după administrarea de Tab.Nitroglicerină sublingual este necesar de apelat la
ajutorul medical calificat.

2. Managementul persoanei îngrijite cu dispnee

2.1. Persoana îngrijită este calmată cu interzicerea
oricării activități fizice și emoționale.

2.2. Persoanei îngrijite i se redă poziția
semișezândă. Poziția semișezândă (ortopnee) poate fi
asigurată cu ajutorul patului funcțional sau prin
intermediul a 1-2 perne. (Figura nr.17.2)

2.3. Cutia toracică a persoanei îngrijite trebuie să
fie eliberată de îmbrăcăminte/vestimentație și/sau
plapumă.

2.4. Recomandăm determinarea concentrației
oxigenului în sânge cu ajutorul pulsoximetrului (Figura
nr.17.1).

2.5. Dacă cifrele care sunt indicate pe
pulsoximetru sunt mai mici de 98% recomandăm
aerisirea încăperii (deschiderea oberlihtului/ferestruicei)
și inhalarea oxigenului.

2.6. Inhalarea oxigenului (oxigenoterapia) este
realizată cu ajutorul concentratoarelor de oxigen și se
asigură un volum de 5-8 l/min de oxigen (Figura
nr.17.3).

2.7. Recomandăm determinarea cifrelor tensiunii
arteriale. Dacă cifrele tensiunii arteriale sunt mai mari
de 140/80 mmHg este necesar de informat asistentul
medical/medicul de familie.

3. Recomandări cu privire la modificarea stilului de viață

3.1. Persoanei îngrijite i se recomandă evitarea fumatului, având în vedere că este cel mai
important factor de risc în apariția anginei pectorale.

3.2. Persoana îngrijită va fi încurajată să urmeze dieta „mediteraneană” care include:
vegetale, legume, fructe, sucuri, cereale neprelucrate, lactate degresate, pește și reducerea
cantității de cărnuri bogate în grăsimi. Se recomandă ulei de măsline sau de nuci. Persoana
îngrijită va evita mesele copioase, se vor recomanda mese în cantități mici, de mai multe ori pe
zi. Se recomandă evitarea băuturilor ce conțin cofeină, care poate provoca episodul de angină
pectorală. Se interzice efortul fizic în primele două ore după mâncare.

3.3. Consumarea alcoolului nu este recomandată.
3.4. Se recomandă activitate fizică minim 30 min de 5 ori/săptămână, cu perioade de

odihnă. Stilul activ de viață va fi recomandat/încurajat deoarece asigură creșterea rezistenței la
efort și scade masa corporală.

3.5. Recomandăm menținerea masei corporale în limitele normei.
3.6. Persoana îngrijită este încurajată să folosească diferite tehnici și metode de control al

stresului.
3.7. Persoana îngrijită cu angină pectorală anterior actului sexual trebuie să administreze

nitrați, prescrise de medic (ex. Tab.Cardiket), deoarece activitatea sexuală poate provoca durerea
în regiunea inimii (acces de angină pectorală)

4. Alimentarea persoanei îngrijite cu angină pectorală (dieta nr.10).

Figura nr.17.2. Poziția ortopnee
(semișezând)

Figura nr.17.3. Concentratorul de oxigen
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4.1. Dieta nr.10 (Figura nr.17.4) prevede limitarea considerabilă a sării de bucătărie.
4.2.Recomandăm micșorarea cantității de lichide folosite (apă, ceai, compot).
4.3. Pâine și produse de panificație: se

recomandă pâine coaptă în ajun sau uscată, coaptă
fără sare. Se exclud: pâinea proaspată, bucatele din
aluat dospit și în foi.

4.4. Se indică carne slabă de vită, vițel,
iepure, găină, curcan, fără tendoane și fără piele. Se
exclude: carnea grasă de rață, gâscă, ficatul,
rinichii, creerul, produsele afumate, majoritatea
salamurilor, conservele de carne.

4.5. Pește. Se permite peștele slab fiert și
apoi, la dorință, se poate prăji. Se indică produsele
mării, fierte. Se exclude peștele gras, sărat, afumat, conservele, icrele.

4.6. Ouă. Se indică cel mult 1 ou pe zi, fiert moale sau în omletă pregătită la aburi, coaptă.
Se exclud ouale fierte tari și ouale prăjite.

4.7. Legume. Se recomandă cartofi, conopidă, morcovi, sfeclă, dovlecei, dovleac, tomate,
castraveți, frunze de salată. Legumele trebuie să fie fierte, coapte, mai rar - în stare proaspată.
Dieta include ceapă verde, mărar, pătrunjel (în bucate). Se exclud legumele murate, marinate,
spanacul, măcrișul, ridichea, usturoiul, ceapa, ciupercile.

4.8. Limităm alimentele care provoacă balonarea abdomenului (fasole, mazăre, struguri,
prăsade, mere crude, varza etc.).

4.9. Fructe, dulciuri. Se recomandă fructe dulci coapte bine, fructe uscate, compot, miere,
dulceață, bomboane fără ciocolată. Se exclude ciocolata.

17.1.2. INSUFICIENȚA CARDIACĂ ACUTĂ. INFARCTUL MIOCARDIC ACUT

Definiție. Infarct miocardic acut (IMA) este moartea (necroza) mușchiului
cardiac (miocardului), ca urmare a insuficienței alimentării cu sânge (ischemiei)
acute, cauzate de obturarea completă sau parțială a unei artere care alimentează
inima cu sânge.

Factori majori de risc în dezvoltarea infarctului miocardic acut sunt: diabetul zaharat,
hipertensiunea arterială, istoric de infarct miocardic la rudele beneficiarului, fumatul, vârsta mai
mare de 60 ani, sexul masculin, obezitatea, sedentarismul.

Factori ce pot declanșa infarctul miocardic acut sunt: efortul fizic excesiv, stresul
psihoemoțional, creșterea semnificativă a tensiunii arteriale și altele.

Manifestările clinice. Semnul clinic de bază este durerea în regiunea inimii (durerea
retrosternală) (Figura nr.17.5) cu o durată de peste 20 minute care reprezintă criteriul clinic
principal în diagnosticul IMA. Durerea retrosternală este intensă și durează până la câteva ore;
se răspândește în toată cutia toracică, se resimte (iradiază) în umărul, omoplatul și mâna stângă,
în unele cazuri și în regiunea gâtului și a maxilarului. Durerea retrosternală este însoțită frecvent
de senzație de insuficiență de aer (dispnee), frica morții (anxietate), transpirație pronunțată,
durere de cap (cefalee), vertije, sau chiar pierderea de scurtă durată a conștiinței (sincope). În
unele cazuri apare și disconfortul abdominal, grețuri, vomă, balonarea abdomenului (meteorism).
Mai târziu, peste 12-24 ore, crește temperatura corporală până la 380C, care se menține 5-7 zile.

Îngrijirile medicale acordate persoanei îngrijite cu infarct miocardic acut:
 1.Managementul persoanei îngrijite cu infarct miocardic acut.
 2.Managementul persoanei îngrijite cu IMA în perioada acută/subacută.
 3. Diminuarea riscului de dezvoltare a IMA repetat.
 4. Alimentarea persoanei îngrijite cu IMA (dieta nr.10) (vezi cap.17.1.1).

Figura nr.17.4. Dieta Nr.10 (Pevzner)
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 Rețineți! Acordarea asistenței medicale în IMA începe de la primul contact cu
persoana îngrijită!

1. Managementul persoanei îngrijite cu infarct miocardic acut

1.1. Persoanei îngrijite i se recomandă repaus fizic și psihic absolut.
1.2. Persoanei îngrijite i se redă poziția semișezândă.
1.3. Persoanei îngrijite i se administrează sublingual Tab.Nitroglicerină 0,5 mg și dacă timp

de 5 min durerea retrosternală continuă să persiste, se solicită la serviciul 112 echipa de asistență
medicală urgentă (AMU), cu menționarea faptului de suspecție a IMA.

1.4. Persistența durerilor în regiunea inimii (durerea retrosternală) la persoana îngrijită
necesită administrarea repetată a Tab.Nitroglicerină 0,5 mg.

1.5. Medicația persoanei îngrijite include administrarea Tab.Aspirină 150-300 mg în doză
unică, la indicația medicului.

1.6. Până la sosirea echipei de asistență medicală urgență, se monitorizează tensiunea
arterială, pulsul și concentrația oxigenului (saturația) în sângele periferic cu ajutorul
pulsoximetrului.

1.7. Dacă concentrația de oxigen (saturația) este mai mică de 94%, se realizează terapia cu
oxigen (oxigenoterapia) prin intermediul concentratorului de oxigen (Figura nr.17.3) cu
asigurarea unui debit de oxigen de 4-6 l/min și menținerea concentrației de oxigen la valorile 96-
98%.

1.8. Îngrijitorul va asista personalul medical la transportarea (cu targă) persoanei îngrijite
în instituția medico-sanitară publică sau privată.

2. Managementul persoanei îngrijite cu IMA în perioada acută/subacută

2.1. Persoanei îngrijite i se asigură maximum de confort fizic și psihic.
2.2. Poziția persoanei îngrijite în pat va fi semișezând (toracele formează cu linia orizontală

a patului un unghi de 35-40%). Poziția semișezând (Figura nr.17.2) poate fi asigurată cu ajutorul
patului funcțional sau cu câteva perne.

2.3. Persoana îngrijită este alimentată, respectând regimul strict la pat.
2.4. Îngrijitorul asigură igiena zilnică a tegumentelor și mucoaselor, inclusiv toaleta intimă,

respectând regimul strict la pat.
2.5. Îngrijitorul va evalua sistematic tensiunea arterială (TA), pulsul (PS) și concentrația

oxigenului (saturația - pO2) în sângele periferic cu ajutorul pulsoximetrului (Figura nr.17.1). La
modificările indicilor vitali (TA, Ps, pO2) se va informa imediat asistentul medical sau medicul
de familie.

2.6. Îngrijitorul va schimba lenjeria de corp și pat ori câte ori va fi necesar.
2.7.Actele fiziologice vor fi asigurate prin servirea cu ploscă și urinar.

3. Diminuarea riscului de dezvoltare a IMA repetat

3.1. Oprirea fumatului: oprirea fumatului reprezintă probabil cel mai important pas pentru
scăderea riscului de a face un atac de cord (IMA).

3.2. Reducerea valorilor colesterolului în sânge (hipercolesterolemia) prin administrarea
remediilor care micșorează nivelul de colesterol în sânge.

3.3. Controlul valorilor tensiunii arteriale: hipertensiunea arteriala lezează arterele inimii
(arterele coronare), astfel la creșterea necesității inimii în sânge, arterele, deja lezate, nu pot
furniza cantitatea necesară de sânge.

3.4. Controlul diabetului zaharat: persoanele diabetice dezvoltă o îngroșare a peretelui
arterelor și o micșorare a calibrului vaselor sanguine, mai frecvent la o vârstă mai mică decât cei
care nu au diabet. Menținerea în limitele normei a valorii glucozei în sânge (glicemiei)
încetinește îngroșarea peretelui vascular și micșorarea calibrului arterelor inimii.

3.5. Menținerea unei mase corporale optime: scăderea în greutate a corpului îmbunătățește
tensiunea arteriala, scade nivelul de colesterol și zahar în sânge.
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3.6. Activitatea fizică regulată: exercițiile fizice regulate reduc riscul de atac de cord prin
faptul că ajută la controlul colesterolului în sânge, al tensiunii arteriale, reglează valorile
zaharului în sânge (nivelul glicemiei) (important la persoanele cu diabet zaharat) și ajută la
scăderea în greutate.

3.7. Tratarea depresiilor și controlul emoțiilor: tratamentul depresiilor și tulburărilor
emoționale sunt pași importanți în îmbunătățirea funcției cardiace și a calității vieții.

3.8. Reducerea stresului: în perioadele stresante crește tensiunea arterială, frecvența
bătăilor inimii și crește riscului de atac de cord.

3.9. Administrarea zilnică a medicației prescrise (Tab.Cardiketi, Tab.Bisoprololi, Tab.
Aspirini ect.) conform indicațiilor medicului de familie/cardiologului micșorează riscul de
dezvoltare a IMA repetat.

17.1.3. INSUFICIENȚA CARDIACĂ CRONICĂ

Definiție. Insuficiența cardiacă cronică (ICC). este un sindrom caracterizat prin
incapacitatea inimii de a asigura fluxul necesar de sânge în toate organele și țesuturile
organismului.

Cauzele insuficienței cardiace cronice. Insuficiența cardiacă cronică este cauzată de unele
patologii: hipertensiunea arterială, stenoza vaselor plămânilor, viciile cardiace (insuficiența
mitrală, insuficiența aortică etc.), suportarea infarctului miocardic acut, dereglările de ritm
(fibrilația atrială, blocadele etc.).

Manifestările clinice. Beneficiarul cu ICC prezintă:
senzație de insuficiență de aer (dispnee), tuse uscate, edeme
la picoare, balonarea abdomenului (meteorism), nicturie
(creșterea cantității de urină eliminate noaptea, comparativ
cu cantitatea eliminată ziua), acumularea lichidului ascitic în
cavitatea abdominală (ascită), insomnie, oboseală marcată
(fatigabilitate).

Dispneea este mixtă (dificultatea de a inspira și
expira), inițial este înregistrată de persoana îngrijită la efort
fizic, cu progresia patologiei - se menține și în repaus, cu intensificare în poziție orizontală.
Beneficiarii ocupă o poziție semișezândă (ortopnee), iar în fazele tardive a patologiei - sunt
obligați să doarmă în poziția șemișezândă.

Tusea iritativă, însoțită sau nu de dispnee, este uscată sau cu spută roză spumoasă
(hemoptizie), cauzată de amestic de sânge.

Dispneea și tusea iritativă determină însomnia beneficiarului.
Edemele cardiace sunt localizate pe gambe, simetrice, reci, dure, de culoare albăstrie

(cianotică), mai pronunțate spre seară. În stadiile avansate lichidul se acumulează în cavitatea
abdominală (acsită), cavitatea pulmonară (hidrotorace), cavitatea inimii (hidropericard). În
stadiile tardive la beneficiar se detectă edeme generalizate - anasarca.

Dereglarea circulației sanguine în tractul digestiv determină aparația balonării
abdomenului (metiorism), care provoacă discomfort și dispnee.

Nicturia reprezintă creșterea cantității de urină eliminată noaptea comparativ cu cantitatea
de urină matinală, cauzată de dereglarea circulației în rinichi și apariția insuficienței renale.

Îngrijirile medicale acordate persoanei îngrijite cu insuficiență cardiacă cronică:
1.Managementul persoanei îngrijite cu insuficienți cardiacă cronică (ICC).
2.Managementul persoanei îngrijite cu edeme.
3. Evaluarea indicilor vitali: TA, Ps, pO2.
4.Managementul persoanei îngrijite cu dispnee (vezi cap.17.1.1).
5. Alimentarea persoanei îngrijite cu ICC (dieta nr.10) (vezi cap.17.1.1).

Figura nr.17.5. Durerea retrosternală
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1. Managementul persoanei îngrijite cu insuficiență cardiacă cronică

1.1. Persoanei îngrijite i se recomandă repaus fizic și psihic.
1.2. Pentru scăderea nivelului de colesterol în sânge se recomandă diete sărace în colesterol

(dieta nr.10).
1.3. Persoanei îngrijite i se recomandă controlul sistematic al nivelului de glucoză în sânge

(glicemia).
1.4. Persoanei îngrijite i se redă poziția semișezândă.
1.5. Patul va fi prevăzut cu utilaj auxiliar funcțional. În cursul zilei patul poate fi înlocuit

cu un fotoliu având grijă ca persoana îngrijită să aibă sprijin sub picioare.
1.6. Este important de a asigura persoanei îngrijite igiena intimă și personală (părul,

cavitatea bucală etc.), pentru a exclude posibilitatea lezării tegumentelor și mucoaselor vizibile.
1.7. În edeme marcate și acumularea lichidului în burtă (cavitatea abdominală) se

recomandă de monitorizat cantitatea de lichid consumat (apă, ceai, compot etc.) și cantitatea de
lichid eliminat (urină). Aceste date se înregistrează zilnic și se prezintă asistentului
medical/medicului pentru luarea deciziilor.

1.8. În stadiile tardive ale bolii, deoarece cea mai mare parte a zilei persoanele îngrijite
respectă regim la pat, este important de menținut igiena tegumentelor și mucoaselor (băi igienice
parțiale).

1.9. Exercițiile fizice adaptate sunt recomandate în stadiile compensate ale bolii și ajută la
menținerea și controlul masei corporale.

1.10. persoanei îngrijite i se interzice fumatul și consumul de alcool.
1.11. Medicația prescrisă de medicul de familie/medicul cardiolog trebuie administrată

repectând doza și ora administrării.
 Rețineți! În cazuri când persoana îngrijită urmează anticoagulante (Warfarin, Warfarex

etc.) la aceasta pot apărea sângerări (hemoragii), ca efect advers în urma administrării acestor
preparate. Prezența sângelui în spută (hemoptizie) sau în masele fecale (rectoragie), apariția
scaunului negru (melenă) sau hemoragiilor nazale (epistaxis) necesită informarea urgentă a
personalului medical (medicul de familie, serviciul 112).

2. Managementul persoanei îngrijite cu edeme

2.1.Pentru evaluarea și depistarea edemelor ascunse se recomandă cântărirea zilnică a
persoanei îngrijite.

2.2.Este recomandată evaluarea cantității de lichide consumate și eliminate de către
persoana îngrijită timp de 24h, cu înregistrarea zilnică a cifrelor obținute.

2.3. Persoanei îngrijite i se recomandă reducerea în rația
alimentară a sării de bucătărie, inclusiv și a alimentelor sărate
(murături, cașcaval, salamuri, hering etc.).

2.4. Se recomandă reducerea cantității de apă consumate
timp de 24 h.

2.5. În edeme pronunțate pe membrelor inferioare se
recomandă evaluarea zilnică a picioarelor (Figura nr.17.6), în
scopul depistării timpurii a posibililor leziuni ale tegumentelor
membrilor inferioare.

2.6. Dacă persoana îngrijită urmează tratament cu medicamente diuretice (Furosemidă)
este necesar de evaluat periodic tensiunea arterială, care poate fi scăzută, uneori și până la cifre
dramatice.

Figura nr.17.6. Edeme

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/greutate-corporala_3658
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3. Evaluarea indicilor vitali: TA, Ps, pO2
3.1. Evaluarea tensiunii arteriale

 Rețineți! Tensiunea arteriala (TA) reprezintă presiunea exercitată (de coloana) de sânge
asupra peretelui vascular în timpul contracției și relaxării ritmice a inimii. Există două
componente ale presiunii sanguine:

 presiunea sistolică - este presiunea exercitată
asupra pereților arteriali când inima se contractă
(în sistolă) - cu valori normale între 100 și 130
mm coloana de mercur (Hg);

 presiunea diastolică - este presiunea exercitată
asupra pereților arteriali când inima se relaxează
intre două contracții (în diastolă) - cu valori
normale 70-80 mmHg.

Măsurarea tensiunii arteriale (algoritm)

3.1.1. Persoana îngrijită este așezată în decubit dorsal sau șezând.
3.1.2. Brațul persoanei îngrijite este eliberat de haine, în hiperextensie în articulația cotului,

fixată pe suport cu mușchii relaxați.
3.1.3. Tensiunea arterială este măsurată prin fixarea unei manșete în jurul brațului, cu 3-5

cm mai sus de fosa cubitală, sub manșetă trebuie să încapă liber un deget (Figura nr.17.7).
3.1.4. Manometru tensiometrului trebuie să fie așezat fără vizibilitate pentru persoana

îngrijită.
3.1.5. Îngrijitorul palpează artera (humerală) și aplică membrana fonendoscopului pe ea,

fixând ulinile în urechi.
3.1.6. Se închide ventilul pompei de aer și se pompează aer în manșeta pneumatică.
3.1.7. După deschiderea ventilului pompei de aer, îngrijitorul fixează pe manometru

momentul apariției primului zgomot la arteră (tensiunea sistolică).
3.1.8. Se continuă decomprimarea manșetei, fixând dispariția undei pulsatile (tensiunea

diastolică).
3.1.9. După evacuarea aerului din manșetă, se așteaptă câteva minute. Fără a scoate

manșeta, se repetă măsurarea TA cu interval de 2-5min. Se iau în considerație ultimele valori.
3.1.10. Îngrijitorul efectuează în aceeași ordine măsurarea TA pe a doua mână.
3.1.11. Valorile TA obținute de două ori pe zi și se notează pentru a informa asistentul

medical sau medicul de familie.
 Rețineți! În încăpere trebuie să nu fie prea cald sau prea frig (în mod ideal, condițiile de

apreciere a TA trebuie să fie întotdeauna aceleași). În timpul procedurii persoana îngrijită trebuie
să fie liniștită, să nu vorbească.

 Rețineți! În cazul în care se înregistrează o situație neobișnuită și tensiunea arterială de
la mâna dreaptă diferă de cea de la mâna stângă, pentru viitoarele măsurări va fi utilizată mâna la
care se înregistrează cele mai înalte valori.

 Rețineți! În cazul în care valoarea este mai mare de 140/90mmHg, TA trebuie să fie
măsurată repetat peste câteva minute, pentru a vedea dacă este o valoare exactă.

3.2.Evaluarea pulsului (algoritm)

 Rețineți! Pulsul reprezintă expansiunea ritmică a arterelor, care se comprimă pe un plan
osos și este sincronă cu contracțiile inimii (sistola ventriculară).

3.2.1. Tehnica luării pulsului pe artera radială: îngrijitorul fixează degetele index, mediu
și inelar în apropierea marginii externe (radială) a feței anterioare a antebrațului și exercită o
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ușoară presiune asupra peretelui arterial. Pulsul este numărat timp de un minut și se notează
pentru a informa asistentul medical sau medicul de familie.

3.2.2. Pulsul poate fi determinat și cu ajutorul pulsoximetrului, care se aplică pe degetul
index, după conectarea butonului de start (Figura nr.17.1).

3.3. Determinarea concentrației de oxigen în sânge (PO2) (algoritm)

3.3.1. Conectați butonul de start a pulsoximetrului (Figura nr.17.1).
3.3.2. Aplicați pulsoximetrului pe degetul index, anterior asigurați-vă că degetul este curat.
3.3.3.Așteptați câteva secunde, în timpul căruia pulsoximetrul va detecta pulsul și va

examina, concomitent, concentrația oxigenului în sângele periferic.
3.3.4. Rezultatele așteptate vor fi demonstrate pe ecranul pulsoximetrului.

17.1.4. BOLI CARDIACE CONGENITALE. VALVULOPATIA CARDIACĂ

Definiție. Valvulopatia cardiacă (VC) - reprezintă o
modificare (morfostructurală) patologică persistentă,
ireversibilă ale aparatului valvular (Figura nr.17.8) al inimii
și a vaselor mari, cauzate de procese inflamatorii (sclerotice,
necrodistrofice) în inimă.

Valvulopatiile congenitale ale inimii apar în urma
dezvoltării patologice a inimii și a vaselor sanguine
magistrale în perioada intrauterină.

Manifestările clinice. Persoana îngrijită cu
valvulopatii congenitale prezintă: senzație de insuficiență de aer (dispnee), tusea uscată, uneori
tusea este productivă cu eliminări de spută cu striuri de sânge (hemoptizie), bătăi de inimă
(palpitații), dureri în regiunea inimii, edeme pe membrele inferioare, astenie, somnolență, vertije,
oboseală, balonarea abdomenului (meteorism). Având în vedere, că tratamentul chirurgical a
valvulopatiilor congenitale nu este de fiecare dată eficient, beneficiarul necesită îngrijiri
medicale de durată.

Îngrijirile medicale acordate beneficiarului cu valvulopatii congenitale
1.Managementul persoanei îngrijite cu valvulopatii congenitale (VC).
2.Managementul persoanei îngrijite cu edeme (vezi cap.17.1.3).
3. Evaluarea indicilor vitali: TA, Ps, pO2 (vezi cap.17.1.3).
4.Managementul persoanei îngrijite cu dispnee (vezi cap.17.1.1).
5. Alimentarea persoanei îngrijite cu VC (dieta nr.10) (vezi cap.17.1.1).

1. Managementul persoanei îngrijite cu valvulopatii congenitale

1.1. Persoanei îngrijite i se asigură un mediu optim pentru a-și exprima emoțiile, nevoile.
1.2. Persoanei îngrijite i se recomandă repaus fizic și psihic.
1.3. Persoanei îngrijite i se redă poziția semișezândă, pentru a favoriza respirația în caz de

dispnee.
1.4. Patul va fi prevăzut cu utilaj auxiliar funcțional. Dacă persoana îngrijită utilizează în

timpul zilei un fotoliu, este necesar de asigurat un sprijin sub picioare.
1.5. Persoanei îngrijite i se asigură condiții optimale pentru un somn recuperabil, deoarece

dispneea și poziția ortopnee perturbează somnul.
1.6. Ținând cont de prezența edemelor pe membrile inferioare, persoanei îngrijite i se

recomandă diete sărace în sare de bucătărie (dieta nr.10), cât și evaluarea cantității de lichid
consumată și eliminată (prin urină) timp de 24 ore.

1.7. În stadiile tardive, deoarece cea mai mare parte a zilei persoanele îngrijite respectă

Figura nr.17.8. Valvulopatiamitrală
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regim la pat, este important de menținut igiena tegumentelor și mucoaselor (băi igienice parțiale
și generale).

1.8. Exercițiile fizice dozate sunt recomandate doar în stadiile compensate ale bolii.
1.9. Persoanei îngrijite i se interzice fumatul și consumul de alcool.
1.10. Medicația prescrisă de medicul de familie/medicul cardiolog trebuie administrată

respectând doza și ora administrării.

17.2 TEHNICI DE ÎNGRIJIRI APLICATE BENEFICIARILOR CU AFECȚIUNI ALE
SISTEMULUI CIRCULATOR

17.2.1. HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ

Definiție. Hipertensiune arterială (HTA) este creșterea valorilor tensiunii arteriale în
repaus peste 139/89 mmHg, deci peste limitele considerate normale pentru adulți.

Hipertensiunea arterială reprezintă cea mai
răspândită boală cardiovasculară și, totodată, un factor
major de risc în dezvoltarea: infarctului miocardic
acut, accidentelor cerebro-vasculare, diabetului
zaharat, în afectarea ochilor (retinopatie) și afectarea
rinichilor (nefropatie) (Figura nr.17.9).

 Rețineți! Modificarea stilului de viață și
tratamentul medicamentos regulat îmbunătățesc mult
prognosticul.

Cauzele hipertensiunii arteriale. Au fost studiați mai mulți factori, care ar putea contribui
la apariția și progresarea ulterioară a hipertensiunii arteriale: vârsta după 40 ani, sexul masculin,
obezitatea, excesul alimentar de sare de bucătărie, consumul excesiv de alcool, diabetul zaharat
(îndeosebi de tip 2), hipertensiunea arterială la rudele de gradul I.

Manifestările clinice. Persoana îngrijită cu hipertensiune arterială prezintă urmatoarele
simptome: dureri de cap (cefalee), periodice cu localizare în regiunea cefei și tâmplelor, amețeli,
vertije, musculițe în fața ochilor (fosfene), zgomot în urechi (acufene), sângerări nazale
(epistaxis), oboseală, neliniște, agitație, slăbiciune generală.

În stadiile mai avansate apar: dureri în regiunea inimei (cardialgie), senzație de
insuficiență de aer la efort (dispnee), edeme pe membrele inferioare, dereglarea somnului,
scăderea memoriei.

Definiție. Criza hipertensivă – reprezintă o
urgență medicală, care se caracterizează prin ridicarea
bruscă a tensiunii arteriale (Figura nr.17.10) cu durată
diferită de la câteva ore până la câteva zile și este
însoțită de durere de cap în regiunea cefei (cefalee
occipitală), amețeli, senzații de căldură, bătăi de inimă,
dureri înțepătoare în regiunea inimii, tulburarea vederii,
zgomot în urechi, greață, vomă.

Cauzele crizei hipertensive sunt: suprasolicitări
fizice sau psihoemoționale (stres, spaimă), încălcarea
regimului alimentar (abuz de sare de bucătărie, lichide, cafea, alcool, mese copioase), la
intervenția unor factori fizici ca frigul, sau nerespectarea tratamentului medicamentos prescris
de medic.

Figura nr.17.9. Complicațiile HTA

Figura nr.17.10. Criza hipertensivă
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În timpul crizei bolnavii sunt excitați, speriați, somnoroși sau apatici. La examenul
persoanei îngrijite se observă: înroșirea (hiperemia) feței, edeme pe gambe, creșterea frecvenței
pulsului, tensiunea arterială este brusc ridicată. În timpul crizei pot surveni pierderea vederii,
infarct miocardic acut și alte complicații din partea inimii și creierului.

Îngrijirile medicale acordate persoanei îngrijite cu hipertensiune arterială

1.Managementul persoanei îngrijite cu hipertensiune arterială (HTA).
2. Pași simpli de a reduce tensiunea arterială crescută fără medicație.
3.Managementul persoanei îngrijite în criză hipertensivă.
4. Evaluarea indicilor vitali: TA, Ps, pO2 (vezi cap.17.1.3).
5.Managementul persoanei îngrijite cu dispnee (vezi cap.17.1.1).
6.Managementul persoanei îngrijite cu edeme (vezi cap.17.1.3).
7. Alimentarea persoanei îngrijite cu HTA (dieta nr.10) (vezi cap.17.1.1).

1. Managementul persoanei îngrijite cu hipertensiune arterială

1.1. Persoanei îngrijite se recomandă efectuarea regulată a exercițiilor fizice.
 Rețineți! Persoanei îngrijite se recomandă mersul în ritm obișnuit 40-45 minute/zi de 5

ori pe săptămână.
1.2. Zilnic persoanei îngrijite se va determina tensiunea arterială cu înscrierea datelor

obținute.
1.3. Recomandăm persoanei îngrijite limitarea consumului de băuturi alcoolice.
 Rețineți! Preferabil este de limitat cantitatea de alcool consumat până la 30 g de etanol

(150 ml de vin sec) pentru bărbați și până la 20 g de etanol (75 ml de vin sec) pentru femei.
1.4. Alimentarea persoanei îngrijite se va realiza conform cerințelor dietei nr.10: limitarea

sării de bucătărie și a lichidelor, recomandarea legumelor și fructelor, micșorarea cantității de
grăsimi animaliere (vezi 17.1.1.).

 Rețineți! Micșorarea cantității de sare de bucătărie până la 5 g/24h asigură micșorarea
tensiunii arteriale sistolice cu 4-6 mmHg și tensiunii arteriale diastolice cu 2-4 mmHg.

1.5. Recomandăm insistent persoanei îngrijite evitarea sau abandonarea fumatului.
1.6. Persoana îngrijită trebuie să mențină greutatea corporală în limitele optimale.
 Rețineți! Micșorarea masei corporale cu 1 kg asigură micșorarea tensiunii arteriale

sistolice cu 1,5-3 mmHg și tensiunii arteriale diastolice cu 1-2 mmHg.
1.7. Recomandăm persoanei îngrijite activități și tehnici de relaxare pentru a înlătura starea

de anxietate, stres.
1.8. Asigurăm persoanei îngrijite un mediu optim pentru exprimarea emoțiilor și nevoilor.
1.9. Aerisim dormitorul pentru a asigura condiții pentru un somn recuperabil.
1.10. Medicația prescrisă de medicul de familie/medicul cardiolog trebuie administrată

repectând doza și ora administrării.
 Rețineți! Scopul tratamentului este de a menține tensiunea arterială mai jos de

140/80mmHg!
2. Pași simpli de a reduce tensiunea arterială crescută fără medicație

2.1. Renunțarea la fumat.
2.2. Reducerea greutății corporale.
2.3. Efectuarea regulată a exercițiilor fizice.
2.4. Aplicarea tehnicilor de relaxare pentru reducerea stresului.
2.5.Modificarea obiceiurilor alimentare:

 reduceți sarea de bucătărie în alimentație la maxim 5 g/zi;
 nu adăugați sare de bucătărie la prepararea alimentelor;
 nu puneți sarea de bucătărie pe masă în timp ce mâncați;

http://www.sfatulmedicului.ro/Sanatate-prin-sport/program-de-exercitii-fizice_1600
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/profitati-de-vara-imbogatiti-va-dieta-cu-legume-proaspete_4706
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 evitați alimentele cu conținut crescut de sare
de bucătărie (atenție la conservanți);

 consumați suficiente lichide, până la 1,5
litri/zi în cazul când nu sunt edeme pe
membrele inferioare;

 evitați consumul de alcool;
 reduceți consumul de ceai și cafea până la 4

cănuți pe zi (Figura nr.17.11);
 măriți cantitatea de fructe consumate până

la 300g/24h;
 reduceți consumul de grăsimi animaliere.

3. Managementul persoanei îngrijite în criză hipertensivă

3.1. Persoanei îngrijite se recomandă repaus fizic și psihic.
3.2. Despre schimbările în starea sănătății persoanei îngrijite se

informează telefonic, în mod urgent, asistentul medical de familie/medicul
de familie/serviciul 112.

3.3. Persoana îngrijită este așezată în poziție semișezândă, cu
ridicarea extremității cefalice la 40°, fiind sprijinită de două perne.

3.4. Este necesar persoanei îngrijite de evaluat tensiunea
arterială, pulsul și concentrația de oxigen în sânge (cu ajutorul
pulsoximetrului) cu informarea asistentului medical de
familie/medicului de familie despre rezultatele obținute.

3.5. La recomandarea asistentului medical de familie/medicului
de familie persoanei îngrijite i se va administra remediile
antihipertensive: Tab.Captopril 25-50mg sublingual (Figura nr.17.12),
sau Tab.Nifedipină 5-10 mg sublingual sau oral (Figura nr.17.13), sau
Tab.Metoprolol 50-100 mg oral (Figura nr.17.14).

3.6. Persoanei îngrijite i se administrează oxigenul prin intermediul concentratorului de
oxigen (Figura nr.17.3).

3.7. La decizia medicului de familie/echipei ambulanței din cadrul serviciului 112
beneficiarul poate fi internat în staționar. În acest caz, îngrijitorul va acorda ajutor în
transportarea persoanei îngrijite.

17.2.2. BOALA CEREBRO-VASCULARĂ CRONICĂ

Definiție. Boala cerebro-vasculară cronică (BCVC) este
o afecțiune a sistemului nervos central, cauzată de afectarea
vaselor creierului și caracterizată prin dereglarea cronică a
alimentației cu sânge a creierului.

Cauzele BCVC: Factorii de risc în dezvoltarea bolii
cerebro-vasculare cronice (Figura nr.17.15) sunt cei care
pot fi influențați prin îngrijiri medicale corespunzătoare și cei

Figura nr.17.11.
Obiceiuri alimentare în HTA

Figura nr.17.12. Captopril

Figura nr.17.13. Nifedipin

Figura nr.17.14. Metoprolol

Figura nr.17.15. BCVC



93

care nu pot fi influențați.
Factorii de risc care nu pot fi influențați (nemodificabili) sunt: vârsta, sexul, prezența la

membrii familie de gradul I a bolii cerebro-vasculare cronice.
Factorii de risc care pot fi influențați (modificabili): hipertensiunea arterială, diabetul

zaharat, fumatul, obezitatea, sedentarismul, stresul, depresia etc.
 Rețineți! Pentru a reduce riscul de dezvoltare a bolii cerebro-vasculare cronice (BCBC)

este necesar de a diminua fiecare din acești factori!

Manifestările clinice. Persoanele îngrijite cu boala
cerebro-vasculară cronică prezintă: amețeli, tulburări de
vedere, vertije, gălăgie în urechi, modificări
comportamentale (agitație, neliniște).

La persoanele îngrijite se determină tulburări de
memorie (Figura nr.17.16) - care interesează, în special,
datele recente și care, în unele cazuri, sunt înlocuite cu fapte
neexistente cu care persoanele îngrijite înlocuiesc
informația care nu poate fi reamintită (confabulații).

Persoanele îngrijite, care suferă de boala cerebro-vasculară cronică (BCVC), sunt
dezorientate în timp și spațiu: nu pronunță corect data și ziua săptămânii, data când au fost
externați din spital etc. Dezorientarea în timp și spațiu se accentuează dramatic când persoana
îngrijită își schimbă mediul.

Persoanele îngrijite pot manifesta tulburări de comportament - acțiuni anti-sociale (sunt
agresivi față de îngrijitor, membrii familiei, persoane străine), sunt îmbrăcați fără acuratețe
(neglijență vestimentară), refuză să se spele pe dinți, să facă duș (neglijență igienică).

Frecvent la acești beneficiari se observă somnolență excesivă, imposibiltatea de a dormi
noaptea (insomnie), agitație în timpul nopții, inversarea ritmului veghe-somn.

Îngrijirile medicale acordate beneficiarilor cu boala cerebro-vasculară cronică

1.Managementul persoanei îngrijite cu boala cerebro-vasculară cronică (BCVC).
2. Alimentarea persoanei îngrijite cu boala cerebro-vasculară cronică (BCVC).
3.Mesajele cheie vizând modul sănătos de viață în boala cerebro-vasculară cronică (BCVC).
4. Evaluarea indicilor vitali: TA, Ps. (vezi cap.17.1.3).

1. Managementul persoanei îngrijite cu boala cerebro-vasculară cronică (BCVC)

1.1. Persoanei îngrijite i se recomandă efectuarea regulată a exercițiilor fizice.
 Rețineți! Evitați sedentarismul. Faceți zilnic activități fizice: activitatea fizică este o

metodă bună de a „arde” grasimile!
1.2. Persoanei îngrijite i se recomandă lecturarea regulată (citirea literaturii artistice,

ziarelor etc.) pentru a menține funcționalitatea sistemului nervos central.
1.3. Persoana îngrijită are nevoie de suport în realizarea măsurilor igienice zilnice:

schimbarea lingeriei de corp și pat, efectuarea igienei intime și personale (spalarea pe față, dinți,
păr etc.).

1.4. Pentru a asigura un somn recuperabil este necesar zilnic înainte de somn de: a face
plimbări în aer liber de scurtă durată, a aerisi dormitorul, a servi ceaiuri din plante (romaniță,
melisă etc.).

1.5. Îngrijitorul va evita surmenajul psiho-emoțional a persoanei îngrijite.
1.6. Recomandăm persoanei îngrijite activități și tehnici de relaxare pentru a înlătura starea

de anxietate și stres.

Figura nr.17.16. Tulburările de memorie

http://www.sfatulmedicului.ro/Sanatate-prin-sport/program-de-exercitii-fizice_1600
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1.7. Zilnic persoanei îngrijite i se va determina tensiunea arterială și pulsul cu
înregistrarea datelor obținute.

1.8. Dacă persoana îngrijită suferă de diabet zaharat este
necesar de evaluat săptămânal nivelul de zahar în sânge (glicemia)
cu înregistrarea datelor obținute (Figura nr.17.17).

1.9. Recomandăm persoanei îngrijite limitarea consumului de
băuturi alcoolice și carbogazoase.

1.10.Alimentația persoanei îngrijite se va realiza în
conformitate cu recomandările asistentului medical/medicului de
familie (vezi punctul 2 din capitolul curent).

1.11. Medicația prescrisă de medicul de familie/ cardiolog/
neurolog trebuie administrată respectând doza și ora administrării.

2. Alimentarea persoanei îngrijite cu boala cerebro-vasculară cronică (BCVC)

2.1. Persoanei îngrijite se recomandă un regim sărac în grăsimi animaliere (carne, lactate,
ouă).

 Rețineți! Prin dietă puteți reduce colesterolul cu 5% și să vă diminuați riscul
cardiovascular cu 2% pentru fiecare procent de cholesterol scăzut.

2.2. Persoanei îngrijite i se recomandă evitarea supra-alimentației.
2.3. Persoana îngrijită trebuie să se alimenteze nu mai puțin de 4-5 ori pe zi.
2.4. Recomandăm persoanei îngrijite să micșoreze cantitatea de sare de bucătărie.
2.5.În alimentația persoanei îngrijite se oferă prioritate consumului de fructe și legume

proaspete, care sunt principalul izvor de vitamine, minerale, fibre vegetale.
2.6. În alimentația persoanei îngrijite evităm consumul de grăsimi animaliere pentru a

reduce progresia simptomelor bolii cerebro-vasculare cronice.
2.7. Totodată, în alimentația persoanei îngrijite evităm consumul de glucide ușor

asimilabile pentru a reduce riscul apariției sau pentru a controla diabetul zaharat deja existent.
Rețineți! Dacă persoana îngrijită suferă de diabet zaharat controlul diabetului poate

contribui la reducerea grăsimilor (în special a trigliceridelor).
Propunem următoarele recomandări alimentare (Tabelul nr.1):

Tabelul nr.1 Recomandări alimentare
pentru persoanele îngrijite care suferă de boala cerebro-vasculară cronică BCVC

Tipul produsului Produsele recomandate pentru
consum

Produsele care trebuie evitate

Cereale
Copturi
Dulciuri

Pâine integrală, terciuri (mai ales
din ovăs), pregătite pe apă, paste,
orez, boboase.

Pâine de calitate superioară, copturi
cu o cantitate mare de grăsimi (croa-
sant, produse de patiserie, înghețată).

Lapte
Produse lactate
Ouă

Lapte degresat 0,5-1%, produse
lactate degresate, albuș de ou.

Lapte integral, smântână, cașcaval cu
cantitatea de grăsime mai mult de
30%, galbenuș de ou.

Pește
Produse de mare

Pește, inclusiv peștele gras
(conține acizi grași omega-3) în
special speciile marine, pregătite
la grătar, la abur sau fiert.
Macrou, sardine, hering, ton,
somon, alge de mare.

Caviar, creveți, crabi, calmar,
Caracatiță. Peștele preparat folosind
cantități mari de grăsime.

Supe Supe din carne slabă de vită, din Supele grase, bulion.

Figura nr.17.17. Glucometru
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carne de pui fără piele, supe din
legume, supe din pește.

Carne

Produse din carne

Carne de găină fără piele, carne
de curcan, carne de iepure.

Orice carne grasă, limbă, ficat, carne
de rață, pate de gâscă, mezeluri.

Grăsimi Ulei din semințe de în, semințe de
dovleac, ulei de nuci, ulei de
măsline, ulei de porumb.

Unt, margarină, slănină.

Legume și fructe Toate tipurile de legume și fructe
(proaspete sau congelate), fără
zahăr. Orice fruct de pădure, nuci.

Legumele prăjite, cartofi pai, chips-
uri.

Băuturi Toate sucurile fără zahăr, ceai
verde (fără zahăr), cafea (dacă nu
suferiți de tensiune arterială), apă
minerală necarbogazoasă, apă de
izvor.

Sucuri cu cantități crescute de zahăr,
băuturile carbogazoase. Băuturi cu
adaos de ciocolată. Băuturi alcoolice

3. Mesajele cheie vizând modul sănătos de viață în boala cerebro-vasculară cronică (BCVC).

3.1. Alegeți un stil de viață sănătos: alimentație săracă în grăsimi și bogată în fibre
vegetale!

3.2. Consumați sare, cafea, alcool cu moderație, cât mai puțin sau ocazional!
3.3. Slăbiți - dacă este cazul!
3.4. Începeți un program regulat de activități fizice, cel puțin mersul pe jos!
3.5.Nu fumați!
3.6. Evaluați-vă periodic nivelul de colesterol prin vizite lunare la medicul de familie!
3.7. Controlați-vă tensiunea arterială până la atingerea valorilor țintă de sub 140/90 mmHg

în general sau sub 130/80 mmHg dacă suferiți de diabet zaharat!
3.8. Urmați cu strictețe tratamentul prescris de medicul dumneavoastră și informați-l în

legătură cu efectele acestuia!

17.2.3. ACCIDENTUL VASCULAR CEREBRAL

Definiție. Accidentul vascular cerebral
Рисунок №.17(infarct cerebral, ictus ischemic,
stroke ischemic, ischemie cerebrală acută)
reprezintă dereglarea funcțională și/sau

anatomică a țesutului creierului (cerebral), determinată de
întreruperea sau de micșorarea bruscă a alimentației cu
sânge a unei porțiuni a creierului, provocând moartea
(necroza) localizată a creieruli (țesutului cerebral). (Figura
nr.17.18).

Cauzele AVC. Accidentul vascular cerebral reprezintă a treia cauză de mortalitate după
afecțiunile cardiace și patologiile oncolgice, și prima cauză în rândul bolilor neurologice.

Factorii de risc în dezvoltarea accidentului vascular cerebral sunt: hipertensiunea arterială,
dereglările de ritm cardiac, tabagismul cronic, diabetul zaharat, creșterea nivelul de colesterol în
sânge, modul sedentar de viață, obezitatea, vârsta, sexul.

Figura nr.17.18.
Sistemul nervos central
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Manifestările clinice. Accidentul vascular cerebral (ictusul) se dezvoltă de obicei brusc
și apare în special noaptea. Rareori accidentul vascular cerebral se dezvoltă timp de 1-3 zile.
Persoanele vârstnice, în majoritatea cazurilor, nu pierd conștiința. Sunt totuși cazuri în care în
momentul apariției accidentului vascular cerebral se produce o pierdere de conștiință
reversibilă sau se instalează o stare de comă, care durează câteva zile.

Persoana îngrijită care dezvoltă accidentul
vascular cerebral prezintă dureri de cap marcate
(cefalee), vertije, gălăgie în urechi (acufene),
grețuri, vomă, majorarea cifrelor temperaturii
corporale, senzație de slăbiciuni în mâna și
piciorul în care de dezvoltă paralizie.

Unul din semnele clinice prezente la
persoanele care dezvoltă accident vascular
cerebral este dereglarea vorbirii (afazia). Afazia
poate fi parțială sau totală. Persoanele îngrijite încearcă să transmită
mesajul (să vorbească), dar pierd capacitatea de a pronunța cuvinte.

Fața persoanei, care dezvoltă accidentul vascular cerebral,
este schimbată – asimetrică (Figura nr.17.19). Atrage atenția
următoarele modificări: un colț al gurii „coboară”; apare un zâmbet
strâmb și nefiresc; unghiul exterior al ochiului din partea afectată
poate „aluneca” în jos atunci când al doilea ochi rămâne neschimbat;
dacă rugăm persoana îngrijită să scoată limba - limba va fi îndreptată
spre partea afectată.

Din cauza dereglării alimentării cu sânge a zonelor creierului
care răspunde de activitatea motorie a mâinilor și picioarelor, la
persoana îngrijită se dezvoltă dereglarea mișcărilor (motilității) din
partea afectată, cu un tablou clinic specific – poza Vernice-Manna
(Figura nr.17.20.).

Îngrijirile medicale acordate persoanei îngrijite cu accident vascular cerebral

1.Managementul persoanei îngrijite cu accident vascular cerebral în perioada acută.
2.Managementul persoanei îngrijite cu accident vascular cerebral în perioada subacută.
3.Managementul persoanei îngrijite cu temperatură corporală crescută (hipertermie).
4.Managementul persoanei îngrijite cu greață/vomă.
5. Evaluarea indicilor vitali: TA, Ps. (vezi cap.17.1.3).
6. Prevenirea dezvoltării la persoana îngrijită cu accident vascular cerebral a escarelor.

(vezi cap.18)

1. Managementul persoanei îngrijite cu accident vascular cerebral în perioada acută

1.1. În momentul suspecției accidentului vascular cerebral, persoanei îngrijite i se asigură
repaus psihic și fizic absolut.

1.2. Despre schimbările în starea sănătății persoanei îngrijite imediat se informează
telefonic serviciul 112 sau asistentul medical de familie/medicul de familie.

1.3. Este necesară evaluarea repetată a tensiunii arterială, pulsului și concentrația de
oxigen în sânge (cu ajutorul pulsoximetrului) cu informarea asistentului medical de
familie/medicului de familie despre rezultatele obținute.

Figura nr.17.19. Asimetria feței în ictus

Figura nr.17.20.
Poza Vernice-Manna
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1.4. La recomandarea (telefonică) din partea asistentului medical de familie/medicului de
familie, în caz de majorare a cifrelor tensiunii arteriale, persoanei îngrijite se vor administra
remedii antihipertensive: Tab.Captopril 25-50 mg sublingual.

1.5. Până la sosirea echipei de ambulanță 112 persoanei îngrijite i se realizează
oxigenoterapie prin intermediul concentratorului de oxigen (Figura nr.17.3).

1.6. Atât până la sosirea echipei de ambulanță 112, cât și în timpul transportării, persoanei
îngrijite se acordă suport și îngrijiri în vomă.

1.7. La decizia echipei de ambulanță 112 persoana îngrijită poate fi internată în staționar
specializat. În acest caz, îngrijitorul va acorda ajutor la transportarea persoanei îngrijite.

2. Managementul persoanei îngrijite cu accident vascular
cerebral în perioada subacută

2.1. Îngrijirea persoanei care a dezvoltat accidentul vascular cerebral este realizată de
echipa multidisciplinară: persoana îngrijită - îngrijitorul-asistentul medical-medicul -
fizioterapeutul în cadrul staționarului specializat sau la domiciliu.

2.2. Din momentul primului contact cu persoana, care a dezvoltat accidentul vascular
cerebral, este necesar de prevenit dezvoltarea rănilor (escarelor) ale pielii în regiunea călcâilor,
spatelui, coapselor, cefei, care apar în special din cauza imobilizării persoanei îngrijite.

2.3. Mobilizarea persoanei îngrijite (schimbarea poziției în pat, mișcări active și pasive în
articulațiile mâinilor și picioarelor) asigură păstrarea funcționalității mâinilor și picioarelor și
previne dezvoltarea contracturilor (imposibilitatea de face mișcări în articulațiile membrelor
afectate).

2.4. Persoanei îngrijite i se măsoară de două ori pe zi (la
700 și 1700) temperatura corporală, cu notarea și informarea
asistentului medical de familie/medicului de familie în caz de
abateri de la cifrele care corespund 36,6-36,90C.

2.5. Persoana care a dezvoltat accidentul vascular
cerebral poate manifesta vomă repetată, ceea ce necesită
suport acordat din partea îngrijitorului.

2.6. Persoanei îngrijite i se măsoară sistematic tensiunea
arterială, pulsul și concentrația de oxigen în sânge (cu ajutorul
pulsoximetrului) cu notarea datelor obținute și informarea
asistentului medical de familie/medicului de familie la creșterea
rezultatelor determinate.

2.7. Persoana îngrijită are nevoie de suport în realizarea
măsurilor igienice zilnice: schimbarea lenjeriei de corp și pat,
efectuarea igienei intime și personale (spălarea pe față, dinți,
păr etc.).

2.8. Actele fiziologice ale persoanei îngrijite sunt îngrijite
de îngrijitor cu servirea ploscăi medicale, urinarului sau
aplicarea pampersului (Figura nr.17.21), (Figura nr.17.22). În
acordarea suportului vizând actele fiziologice este important de
asigurat intimitate persoanei îngrijite.

2.9. Pentru asigurarea unui somn recuperabil este necesar zilnic înainte de somn de a aerisi
dormitorul, a asculta muzică liniștită, a servi ceaiuri din plante (romaniță, melisă etc.).

2.10. Medicația prescrisă de medicul de familie/ neurolog trebuie administrată respectând
doza și ora administrării.

Figura nr.17.21. Plosca medicală

Figura nr.17.22.
Urinar pentru bărbați
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3. Managementul persoanei îngrijite cu temperatură corporală crescută (hipertermie)

3.1. Asigurarea temperaturii și umidității optime în încăperea unde se află persoana
îngrijită.

3.2. Asigurăm persoanei îngrijite o vestimentație adecvată, care corespunde cu anotimpul
și temperatura mediului ambiant.

3.3. Este necesar de asigurat hidratarea (consumul lichidelor) adecvată a persoanei
îngrijite.

3.4. Pentru normalizarea temperaturii corporale este necesar de aplicat factori fizici: punga
cu gheață (pe regiunea frunții) sau comprese reci pe membre.

3.5. Îngrijitorul poate realiza fricționarea pielii membrelor superioare și inferioare cu
soluție semialcoolică.

 Rețineți! După frecționarea pielii membrilor superioare și inferioare cu soluție
semialcoolică nu se recomandă învelirea persoanei îngrijite cu plapumă, deoarece temperatura
corporală în așa caz va crește.

3.6. După aplicarea metodelor nemedicamentoase de normalizare a temperaturii corporale
se recomandă evaluarea repetată a temperaturii corporale.

3.6. Despre majorarea temperaturii corporale, măsurile nemedicamentoase aplicate și
rezultatele obținute se va informa asistentul medical/medicul de familie.

4. Managementul persoanei îngrijite cu greață/vomă
4.1. Îngrijitorul asigură persoanei îngrijite poziția cu partea

capitală a corpului ridicată și capul flectat pe o parte, pentru a
preveni inspirarea maselor vomitive.

4.2. Pentru a preveni nimerirea maselor vomitive pe corp și
lenjerie, îngrijitorul aplică un scutec pe pernă și pieptul persoanei
îngrijite.

4.3. Masele vomitive sunt colectate în cuva renală (Figura nr.17.23), care este clătită cu
apă curgătoare după fiecare evacuare a maselor vomitive.

4.4. După vomă persoanei îngrijite i se propune clătirea gurii (cavității bucale) cu apă
caldă.

4.5. Despre apariția vomei și frecvența ei se va informa asistentul medical/medicul de
familie.

17.2.4. ATEROSCLEROZA

Definiție. Ateroscleroza este o boală cronică
caracterizată prin formarea și depunerea pe arterele de
calibru mijlociu și mare a colesterolului cu micșorarea
luminului vaselor afectate (Figura nr.17.24), și dereglarea
fluxului de sânge prin aceste vase.

Cauzele aterosclerozei. Boala este întâlnită foarte
frecvent și afectează, în special, bărbații. Manifestările
clinice apar după 30 - 40 ani, frecvența maximă
înregistrându-se între 45 - 55 de ani, datorită evoluției mai
îndelungate a aterosclerozei (15-20 de ani).

Factorii de risc în dezvoltarea aterosclerozei: hipercolesterolemia, hipertensiunea arteriala,
fumatul, diabetul zaharat, obezitatea, sedentarismul, stresurile, alimentația bogată în calorii,
grăsimi, zahar, sare de bucătărie.

Figura nr.17.23. Cuvă renală

Figura nr.17.24. Ateroscleroză
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Manifestările clinice. Manifestările clinice a aterosclerozei depind de vasele care
preponderent sunt afectate.

Ateroscleroza vaselor inimii se manifestă prin angină
pectorală sau infarct miocardic (vezi cap. 17.1.1 și cap.17.1.2).

Ateroscleroza vaselor creierului se manifestă prin boala
cerebro-vasculară cronică (BCVC) sau accident vascular
cerebral (AVC) (vezi cap. 17.2.2 și cap.17.2.3).

Ateroscleroza arterelor abdominale (vaselor din burtă) se
manifestă prin dureri în regiunea abdomenului după mese
copioase, stres, spaimă.

Ateroscleroza arterelor periferice. Principalele simptome
sunt durerea și slăbiciunea în mâni și picioare, sensibilitatea la
frig, tremorul membrelor, dereglări de coordonare, dereglări a
sensibilității în mâni și picioare, dureri și senzație de crampe în
membre.

Simptomul caractersitic este senzație de crampe, strângere
sau de greutate în musculatura gambei, în special la mers, care
dispare la oprire (claudicația intermitentă). Durerea poate fi
localizată și la nivelul plantei piciorului, gleznei, coapsei sau fesei,
depinde de nivelul obturării vasului arterial a piciorului. Piciorul
este rece, iar culoarea pielii este palidă (albă) sau cianotică
(albăstrie). În stadiile avansate a aterosclerozei pe picioare pot
apărea ulcerații (Figura nr.17.25) și gangrenă (Figura nr.17.26),
care sunt cauzate de dereglarea severă a circulației sangvine în vasele afectate.

Îngrijirile medicale acordate persoanei îngrijite cu ateroscleroză

1.Managementul persoanei îngrijite cu ateroscleroză.
2. Pansarea plăgilor (ulcerații/gangrenă) pe membrele inferioare.
3. Evaluarea indicilor vitali: TA, Ps. (vezi cap.17.1.3).
4. Alimentarea persoanei îngrijite cu ateroscleroză (dieta nr.10) (vezi cap.17.1.1).

1. Managementul persoanei îngrijite cu ateroscleroză

1.1. Persoanei îngrijite cu ateroscleroză i se recomandă regim fizic dozat, cu efectuarea a
cel puțin 30 minute de activitate fizică moderată pe zi.

1.2. Recomandăm insistent persoanei îngrijite abandonarea fumatului.
1.3. Recomandăm insistent persoanei îngrijite evitarea consumului de alcool.
1.4. Persoana îngrijită trebuie să mențină greutatea corporală în limitele optimale.
1.5. Persoanei îngrijite i se recomandă dietă hipocalorică cu totalul de grăsimi consumate

sub 30%.
În alimentație se recomandă de evitat grăsimile animaliere, alimentele bogate în

colesterol: ficat, creier, rinichi, untură, unt, ouă, smântână.
Este recomandat consumul de vegetale crude și fierte, consumul de pește de mare.
1.6. Îngrijitorul zilnic examinează membrele inferioare a persoanei îngrijite, pentru a

depista în stadiile incipiente dezvoltarea ulcerațiilor și gangrenelor.
1.7. Îngrijitorul asigură igiena zilnică a membrilor inferioare, folosind apă caldă, cu

uscarea atentă a picioarelor înainte de a încălța ciorapii sau șosetele.
1.8. Persoana îngrijită trebuie să mențină picioarele în cald (ciorapi de lână) pentru a

asigura un flux de sânge maximal posibil adecvat.

Figura nr.17.25. Ulcerații

Figura nr.17.26. Gangrenă
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1.9. Îngrijitorul asigură tăierea unghiilor de la picioare drept, pentru a evita încărnarea
lor.

1.10. Îngrijitorul informează despre toate modificările apărute pe membre asistentul
medical/medicul de familie.

1.11.Medicația prescrisă de medicul de familie/cardiolog/chirurg trebuie administrată
respectând doza și ora administrării.

2. Pansarea plăgii (cu ulcerații/gangrenă) pe membrele inferioare
2.1. Îngrijitorul înlătură pansamentul și drenajele vechi.
2.2.Îngrijitorul badijonează marginile plăgii de la periferie spre plagă cu soluție

antiseptice: Sol. Iodonat 1%, Sol. Betadină, Sol. Alcool 700.
2.3. Îngrijitorul aruncă tamponul în tăvița renală.
2.4. Îngrijitorul prelucrează plaga cu Sol. Peroxid de hidrogen

3 %.
2.5. Îngrijitorul prelucrează plaga cu Sol. Furacilină.
2.6. Îngrijitorul usucă plaga, apoi usucă pielea din jur cu

compresă sterilă.
2.7. Îngrijitorul apoi badijonează marginile plăgii cu Sol.

Iodonat 1% sau Betadină.
2.8. Îngrijitorul aplică pansament aseptic.
2.9. Îngrijitorul fixează pansamentul cu fașa din tifon, emplastru.
2.10. Îngrijitorul colectează deșeurile infecțioase (materialul de pansament) în saci de

polietilenă de culoare galbenă (sau altă culoare, dar marcați cu galben), cu pictograma „pericol
biologic” (Figura nr.17.27).

17.2.5. BOALA VARICOASA A MEMBRILOR INFERIOARE

Definiție. Boala varicoasă a membrilor inferioare este o
afecțiune cronică, caracterizată prin apariția de
dilatații a venelor membrilor inferioare, cu
caracter permanent, din cauza unui proces
patologic (degenerativ) a peretelui vascular.

Localizarea cea mai frecventă a venelor dilatate (varicelor) este
la nivelul venelor membrelor inferioare (picioarelor), din cauza
structurii anatomice care favorizează stagnarea sângelui și
dilatarea venelor (Figura nr.17.28).

Cauzele apariției. Adesea varicele au caracter familial. În
acest caz, peretele venos este cu defecte și sunt mai subțiri,
dezvoltând mai târziu dilatații în condiții favorabile. Factorii de
risc, care cresc posibilitatea de apariție a varicelor sunt:

 sexul feminin
 vârsta înaintată
 obezitatea
 prezența varicelor la membrii familiei
 aflarea în picioare timp îndelungat
 modul sedentar de viață
 traume a membrelor inferioare.
Manifestările clinice. Persoana care suferă de boala

varicoasă prezintă dureri în gambe și senzație de presiune în
special seara, picioare grele, oboseala picioarelor, cu apariția
ulterioară a venelor dilatate (Figura nr.17.29).

Figura nr.17.27.
Pericol biologic

Figura nr.17.28. Varice a
membrilor inferioare

Figura nr.17.29.
Boală varicoasă
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La examinarea picioarelor se determină pigmentări și
modificări ale pielii: piele maro, de culoare închisă, uscată și
întinsă. Cu ochiul liber se observă venele varicoase vizibile ca
niște cordoane de culoare albastru închis. Membrele inferioare
sunt mărite în volum din cauza edemelor.

În stadiile tardive pielea devine subțiată (atrofiată),
frecvent sunt vizualizate vezicule (bule mici cu lichid
străveziu) și ulcerații (răni) (Figura nr.17.30).
Îngrijirile medicale acordate persoanei îngrijite cu boala

varicoasă

1.Managementul persoanei îngrijite cu boala varicoasă.
2. Pansarea plăgii (ulcerații/gangrenă) pe membrele inferioare.
3.Mesajele cheie persoanei îngrijite cu boala varicoasă.

1. Managementul persoanei îngrijite cu boala varicoasă
1.1. Recomandăm persoanelor îngrijite cu boala varicoasă
realizarea sistematică a exercițiilor fizice prescrise de
medicul chirurg/flebolog, inclusiv mersul în aer liber și
înotul.
1.2. Recomandăm persoanelor îngrijite cu boala varicoasă să
mențină picioarele în poziție ridicată în timpul somnului și
odihnei.
1.3. Persoanelor îngrijite cu boala varicoasă recomandăm
purtarea ciorapilor elastici cu diferit grad de compresie (Figura nr.17.31).
1.4. Persoanelor îngrijite cu boala varicoasă interzicem purtarea încălțămintei pe tocuri înalte.
1.5. Persoanelor îngrijite cu boala varicoasă recomandăm să nu se afle în poziție șezând sau în
picioare timp îndelungat.
1.6. Interzicem persoanelor îngrijite cu boala varicoasă insolarea, băi fierbinte și vizita saunelor.
1.7. Regimul alimentar a persoanelor îngrijite cu boala varicoasă trebui să fie hipocaloric,
deoarece creșterea masei corporale determină creșterea presiunii în venele membrilor inferioare.
1.8. Recomandăm persoanelor îngrijite cu boala varicoasă consumarea fructelor și legumelor,
care îmbunătățesc elasticitatea venelor.
1.9. Persoanelor îngrijite cu boala varicoasă se interzice consumul de băuturi alcoolice, deoarece
alcoolul face sângele mai consistent (gros).
1.10. Medicația prescrisă de medicul chirurg/flebolog trebuie administrată respectând doza și ora
administrării.

2. Pansarea plăgii (ulcerații/gangrenă) pe membrele inferioare
2.1. Îngrijitorul înlătură pansamentul vechi.
2.2. Îngrijitorul examinează plaga.
2.3. Îngrijitorul badijonează marginile plăgii de la periferie
spre plagă cu soluții antiseptice: Sol.Iodonat 1%,
Sol.Betadină, Sol.Alcool 700.
2.4. Îngrijitorul prelucrează plaga cu Sol. Peroxid de
hidrogen - 3%.
2.5. Îngrijitorul prelucrează plaga cu Sol.Furacilină.
2.6. Plaga și pielea din jur se usucă cu compresa sterilă.
2.7. Îngrijitorul aplică pansamentul aseptic din câteva straturi cu utilizarea unguentelor.
2.8. Îngrijitorul fixează pansamentul cu fașe din tifon, emplastru.
 Rețineți! În faza de regenerare se aplică unguente: Levomicol, Levosin, Solcoseril, Sintomicină
etc. (Figura nr.17.32)

Figura nr.17.30. Ulcer varicos

Figura nr.17.31. Ciorapi
medicali compresivi

Figura nr.17.32. Unguent cu Levomicol
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2.9. Îngrijitorul colectează deșeurile infecțioase (materialul de pansament) în saci de polietilenă
de culoare galbenă (sau altă culoare, dar marcați cu galben), cu pictograma „pericol biologic”
(Figura nr.17.27).

3. Mesajele cheie persoanei îngrijite cu boala varicoasă
3.1. Nu practicați aflarea timp îndelungat la soare, băi
fierbinți și vizitarea saunei, deoarece temperaturile
ridicate micșorează tonusul venos!
3.2. Faceți regulat activități fizice și practicați înotul!
3.3. Controlați masa corporală!
3.4. Purtați ciorapi elastici cu diferit grad de compresie!
3.5. Nu stați cu picioarele încrucișate (picior peste
picior), deoarece în așa poziție se dereglează circulația
sângelui în vene! (Figura nr.17.33)
3.6. Nu purtați încălțăminte pe tocuri înalte!

17.3. TEHNICI DE ÎNGRIJIRI APLICATE BENEFICIARILOR
CU AFECȚIUNI ALE SISTEMULUI RESPIRATOR

Sistemul respirator este responsabil de
pătrunderea oxigenului în organism și eliminarea
dioxidului de carbon și este format din două categorii
de organe: căile respiratorii și organele respiratorii –
plămânii.

Căile respiratorii (cavitatea nazală, faringe,
laringe, trahee și bronhii de diametru diferit, inclusiv
și bronhiolele) nu iau parte la schimbul de gaze; ele au
rolul de a conduce aerul la plămâni și de a-l curăța, a
încălzi și a umezi aerul inspirat. Se deosebesc: căile
respiratorii superioare (cavitatea nazală și faringele)
și căile respiratorii inferioare (laringele, traheea și
bronhiile).

Plămânii au rolul cel mai important în
respirație: la nivelul lor are loc respirația pulmonară,
schimbul gazos între organism și mediu, realizându-se
la nivelul alveolelor pulmonare.

Aerul inspirat trece pe rând prin: cavitate nazală, laringe, trahee, bronhii, saci alveolari,
plămâni. (Figura nr.17.34)

Atunci când aerul nu ajunge la toate organele sistemului respirator apar mai multe
probleme de sănătate. Semnele care apar frecvent la persoanele cu probleme de sănătate a
sistemului respirator sunt:
1. Dispneea - dificultatea de a respira.
2. Tusea este un act reflex sau voluntar, care are drept rezultat expulzarea violentă a aerul și,
uneori,
a corpilor străini aspirați în căile respiratorii.
Tusea poate fi:
- uscată, fără expectorație
- umedă, urmată de expectorație.
3. Expectorația este procesul de eliminare a produselor formate în căile respiratorii. Reprezintă
materialul patologic cel mai periculos, fapt pentru care trebuie luate măsuri siguranță (tehnicile
se face cu mănuși și se respectă igiena mâinilor). Este indicat dacă ați contactat scuipătoarea

Figura nr. 17.34

Figura nr.17.33. Poziționarea
picioarelor în BV

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aer
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(vasul în care persoana scuipă) dezinfectați-vă mâinile. În aceste situații, rolul îngrijitorul constă
în a educa persoana îngrijită să scuipe numai în batista de o singură folosință sau să utilizeze
scuipătorile, să învețe persoana îngrijită să adopte o poziție în care să expectoreze cu mai multă
facilitate și abundență (drenaj postural, vezi mai jos) și să folosească șervețele de o singură
folosință pentru igiena tusei fără să le arunce pe jos.
4. Durerea reprezintă unul din elementele de stabilire a diagnosticul. Nu întotdeauna durerea
toracică sugerează o afecțiune a aparatul respirator.
5. Hemoptizia - eliminarea pe gură a unei cantități de sânge provenind din căile respiratorii
inferioare.

Îngrijirea persoanei cu boli ale aparatului respirator
În situația în care îngrijitorul la domiciliu are de-a face cu astfel de persoane, rolul lui în

îngrijirea acestora va fi următorul:
Să respecte indicațiile personalului medical!
 Îngrijitorul va ajută persoana să se alimenteze sănătos reieșind din starea sa de sănătate.
 Va ajuta persoana îngrijită să se hidrateze, va consuma mai multe lichide ceai, sucuri,

compot.
 Va sprijini persoana cu astm bronșic în caz de criză să ia o poziție șezândă la marginea

patului.
 Va asigura poziție semi-șezândă bolnavilor cu edem pulmonar, pe scaun sau pe marginea

patului.
 Pentru eliminarea secrețiilor bronșice se va asigura poziție de drenaj postural (persoana

îngrijită sa fie culcată pe o parte). Această poziție se face seară înainte de culcare, care va
ușura somnul și odihna persoanei.

Pozițiile aplicate la îngrijirea persoanei cu probleme de respirație:
 Poziție declivă – beneficiarul este poziționat cu capul în jos și picioarele în sus, cu o

înclinație de 10-15 grade.
 Decubit lateral - când beneficiarul este așezat fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă.
 Decubit dorsal - întins pe spate.
 Decubit ventral - întins pe burtă, de obicei capul pe o parte.
 Poziția semișezândă - capul și toracele beneficiarului sunt ridicate la 40-90°.

În caz de hemoptizie îngrijitorul:
 liniștește și așează persoana îngrijită în poziție semișezândă
 administrează medicamentele indicate de medic
 asigură igiena persoanei îngrijite.

Dacă persoana îngrijită suferă de careva boli a sistemului respirator, se interzice fumatul, se evită
frigul, umezeala; alimentația trebuie să fie variată și bogată în proteine și vitamine. Se
recomandă repaos la pat, un regim alimentar bogat în vitamine din sucuri de fructe, siropuri, ceai,
lapte. Lenjeria va fi schimbată ori de câte ori va fi nevoie.

Cele mai des întâlnite boli ale sistemului respirator sunt: astmul bronșic, BPCO,
insuficiența respiratorie și altele.

17.3.1. ASTMUL BRONŞIC

Una din bolile cronice ale căilor respiratorii este astmul. În
mod normal, căile respiratorii sau tuburile bronhice permit
aerului să intre și să iasă din plămâni. Căile respiratorii ale
persoanelor care au astm bronșic sunt întotdeauna inflamate.
(Figura nr. 17.35). Mușchii din jurul acestora se pot strânge
atunci când ceva cauzează simptomele astmului. Senzația de

Figura nr. 17.35
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neplăcere poate fi accentuată de episoadele de tuse, din timpul nopții sau de dimineață, sau de
respirația șuierătoare din timpul crizelor periodice. Pentru unii oameni, astmul este o provocare
minoră, pentru alții este strâns legată de activitatea fizică. Persoana diagnosticată cu această
boală trebuie să cunoască planul de tratament, pentru a gestiona starea proprie, îmbunătățind
calitatea vieții.

Există mai multe tipuri de astm:

 Astm alergic - astmul cauzat de alergii;
 Astm ocupațional - este cauzat de inhalarea fumului, gazelor, prafului sau a altor

substanțe potențial nocive, în timp ce persoana se află la locul de muncă.
Astmul bronșic nu poate fi vindecat, însă poate fi controlat.
Persoanele care suferă de astm bronșic pot avea o viață normală, activă atunci când învață să își
controleze boala. Ei pot să muncească, să meargă la plimbare, biserică ect. și mai ales să doarmă
bine noaptea. Dacă persoana îngrijită suferă de astm bronșic nu trebuie să se rușineze. Multe
persoane din lume au această boală.
Cum să controlați astmul bronsic și cum să preveniți crizele astmatice?
 Feriți persoana de alergenii care îi provoacă criza de astm: polenul, praful, diferite mirosuri,
mucegaiul, părul animalelor, diferite substanțe chimice.

 Însoțiți persoana să meargă la control de 2-3 ori pe an la medicul de familie, chiar dacă se
simte bine.

 Ajutați persoana să primească regulat medicamentele pe care le prescrie medicul.
 Persoana îngrijită nu trebuie să evite activitatea fizică.

Cum se îngrijește o persoană cu astm bronșic?
Ca să poți îngriji o persoană cu astm bronșic este important să observi semnele la timp pentru a
lua decizie. Dacă la persoana îngrijită apare o respirație îngreuiată, sau respirație șuierătoare,
tuse și o senzație de strângere în piept trebuie să:
 păstrați calmul dumneavoastră cât și a persoanei îngrijite;
 în timpul crizei de astm se va folosi un tip de inhalator care a fost indicat de medic;
 redați persoanei îngrijite poziția șezândă pe marginea patului sau a scaunului;
 sprijiniți persoana îngrijită cu coatele pe masă, marginea scaunului sau a patului;
 scoatețit hainele care îl strâng (cravata, sutienul);
 deschideți geamul.

Apelați la serviciile de urgență dacă apar unele semne:
În cazul în care persoană îngrijită suferă de această afecțiune și după administrarea

medicamentelor semnele nu sau micșorat apelează la serviciile de urgență 112. Când apare o
criză, monitorizați următorii indici:
 Schimbarea culorii buzelor – poate să fie vinete.
 Nivel scăzut de atenție a beneficiarului, precum confuzie sau somnolență severă în timpul

unei crize de astm bronșic.
 Bătăile pulsului accelerate.
 Frica împreună cu respirație îngreuiată.
 Transpirație.
Astmul bronșic este una dintre afecțiunile cele mai supărătoare, iar efectele ei se răsfrâng nu
doar asupra obiceiurilor zilnice, ci chiar asupra speranței de viață. Sfatul medicului și
respectarea metodelor de tratament este singura cale împotriva astmului bronșic.

http://www.romedic.ro/astmul-bronsic
http://www.romedic.ro/astmul-bronsic
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17.3.2. BRONHOPNEUMOPATIA OBSTRUCTIVĂ CRONICĂ (BPOC)

BPOC înseamnă - o boală a plămânilor.
BOALĂ înseamnă o suferință, vă este afectată starea de sănătate.
PULMONAR înseamnă că afectează plămânii.
OBSTRUCTIV înseamnă că survine un blocaj parțial al bronhiilor.
CRONIC înseamnă că nu se va vindeca, nu va trece.
Dacă aveți probleme cu respirația sau dacă prezentați o tuse persistentă puteți avea BPOC.

Cine se poate îmbolnăvi de BPOC?
 Majoritatea persoanelor care suferă de BPOC sunt fumători sau au fost fumători în trecut.
 Orice formă de fumat poate cauza apariția BPOC.
 Unii oameni care sunt afectați de BPOC, locuiesc sau au locuit în case cu atmosferă

saturată de fumul produs de sobele pentru încălzire.
 Unii oameni diagnosticați cu BPOC au muncit mult timp în locuri cu mult praf sau fum.
 De această boală nu vă puteți contamina (molipsi) de la altă persoană.
 De BPOC suferă numai adulții.

ADRESAȚI-VĂ LA DOCTOR LA PRIMELE SEMNE ALE PROBLEMELOR DE
RESPIRAȚIE SAU când TUSEA PERSISTĂ MAI MULT DE O LUNĂ!

Ce puteți face dacă persoana îngrijită suferă de o boală de plămâni numită BPOC ?

Deși BPOC nu se poate vindeca, dar recomandările doctorilor totuși, vă pot ajuta să
ameliorați simptomele și vă pot explica cum să încetiniți procesul de degradare al plămânilor.
Dacă se va respectă instrucțiunile medicului persoana îngrijită va:

respira mai ușor;
tuși mai puțin;
se va simți mai puternic și mai bine;
avea o dispoziție mai bună.
Majoritatea persoanelor amână vizita la medic, până când problemele de respirație devin

foarte
supărătoare. Ani de zile persoanele ignoră tusea sau o problemă ușoară de respirație.

Majoritatea persoanelor care suferă de BPOC au cel puțin 40 de ani.
Dacă persoana îngrijită are probleme de respirație - ar fi foarte bine să anunțați cât mai

repede un medic și veți afla dacă suferă de BPOC.
Persoana îngrijită va fi examinată de medic sau de asistenta medicală. Va trebui să facă

niște probe simple de respirație. Îi vă fi adresat un șir de întrebări legate de modul în care
persoana respiră, despre casa sa și mediul în care a muncit și alte aspecte ale sănătății ei.

Pentru a fi diagnosticat de BPOC este necesar ca persoana îngrijită să facă un test simplu
de respirație numit spirometrie.

Spirometria este un test ușor de făcut și nu este dureros. Persoana este rugată să respire
cu putere printr-un tub de cauciuc legat la un aparat numit spirometru. Acest test se face de către
asistentul medical și rezultatele obținute le prezintă medicului. Medicul o să vă informeze în ce
stadiu al bolii sunteți.

Sunt cunoscute mai multe forme de BPOC:

Ușoară - atunci când boala este la început. Este posibil ca persoana să tușească mult.
Câteodată s-ar putea să elimine sputa. Simte că pierde ușor suflul (rămâne fără aer) dacă face un
efort fizic sau merge repede.
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Moderată - starea bolii s-a înrăutățit. Este posibil ca persoana să tușească și să elimine
spută (mucozități) mai mult. Simțind deseori că va pierde suflul când face efort fizic/repede sau
face unele activități casnice. Este probabil să aibă nevoie de o perioadă de recuperare de câteva
săptămâni după o răceală sau o infecție la plămâni.

Severă – persoana poate avea probleme de respirație, atât ziua cât și noaptea. Este posibil
să aibă nevoie de ajutor în a face efort fizic sau în a efectua activități casnice. Nu mai poate urca
scările, să se miște cu ușurință prin încăpere și obosește ușor.

La indicația medicului se va administra tratament medicamentos. Medicamentele pot fi
prezentate în diferite forme: inhalatoare, comprimate, sirop. Dacă persanei îi este recomandat un
inhalator, atunci este necesar ca persoana îngrijită, îngrijitorul și familia să fie învățați cum să-l
utilizeze și să demonstrați cum îl aplicați în practică. Majoritatea persoanelor, indiferent de
vârstă, pot învăța modalitatea de folosire a inhalatoarelor (Vezi cap.XXI, administrarea
medicamentelor pe cale respiratorie).

Viața cu Boala Obstructivă Pulmonară Cronică (BOPC)

Multe persoane prezintă simptome, dar nu știu că sunt bolnavi. Acești oameni nu
realizează că gâfâiala și tusea reprezintă de fapt simptome ale acestei boli. Chiar dacă la început
aceste simptome sunt doar ușor supărătoare, cu timpul ele se înrăutățesc. La finalul evoluției
bolii, beneficiarul ajunge să-și piardă suflul chiar și atunci când face activități simple, de rutină,
cum ar fi gătitul sau îmbrăcatul.

Figura nr. 17.36

Ajutați persoana să evită factorii provocatori
Poate evita agravările (exacerbările) bolii, dacă
aveți inamicii obișnuiți ai respirației, cum ar fi
poluarea, aerul rece sau umed (ceața), alergenii
produși de animalele de casă sau de produsele de
curățenie (Figura nr. 17.36). Trebuie, de
asemenea, să fii foarte atent cu răcelile, virozele
gripele, cu pneumonia. Temperatura în încăpere
trebuie să fie constantă, menținută de la 20°-
24°C. La fel, este necesar un filtru de aer, care va
menține mediul înconjurător mai curat. Dacă
gătiți, aveți grija geamul să fie deschis sau hota
pornită. Persoanele cu Boala Obstructivă
Pulmonară Cronică trebuie să se vaccineze
primele împotriva gripei.
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Încurajează persoana să facă mișcare!
Evitarea exercițiilor fizice creează un cerc vicios –
gâfâiala (dispneea) face ca persoana să evite
mișcarea, iar lipsa mișcării nu face decât să
accentueze degradarea funcționării pulmonare. Pe
termen lung, se recomandă, pe cât este posibil,
exercițiul fizic, pentru că va reduce problemele de
respirație. Cu cât plămânii sunt într-o formă mai
bună, cu atât necesarul de oxigen pe care trebuie
sa îl inspirăm este mai mic; cu cât necesarul de
oxigen este mai scăzut, cu atât mai ușoară este
munca plămânilor.

Încurajați persoana să respire cu buzele
țuguiate (Figura nr.17.38)
Învățați persoana îngrijită să respire corect:
respirația cu buzele țuguiate.
Dacă învață să respire corect, poate să reducă
dispneea. Respirația cu buzele țuguiate este ca și
cum ai respira aerul printr-un pai. Inspiră pe nas,
timp de aproximativ 4 secunde. Apoi expiră pe
gură, timp de 6-8 secunde, cu buzele aproape
închise - țuguiate. Această tehnică o va ajuta să
scoată mai mult aer din plămâni și astfel, își va
face mai mult loc în plămâni, pentru următoarea
inspirație.

Respirația din abdomen

Dacă respiră folosind mușchiul diafragmei -
mușchiul care separă cavitatea abdominală de cea
toracică unde se află plămânii – va putea inspira
mai mult aer în plămâni. În Boala Pulmonară
Obstructivă Cronică, diafragma are tendința să
coboare și, în mod frecvent, să se atrofieze. Orice
încercare de susținere a diafragmului îi va oferi
persoanei o îmbunătățire a capacității respiratorii.
Pentru a exersa această tehnică, așează-te pe spate
sau sprijinit de perne. Pune o mână pe burtă și
cealaltă pe piept (Figura nr. 17.39). Inspiră
prelung, burta trebuie să se umfle cu aer și mîina
să se ridice o dată cu ea. Mâna de pe piept nu
trebuie să se miște. Expiră, mâna de pe burtă
trebuie să revină la poziția inițială. Exersează
respirația din abdomen în poziția culcat, în serii de
câte 20 de minute, o dată, de două sau de trei ori
pe zi, până când poți respira astfel în mod natural,
fără eforturi. Încearcă apoi să faci același lucru
așezat sau din picioare.

Figura nr. 17.39

Figura nr. 17.38

Figura nr. 17.37
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Încurajează să mănânce sănătos
Boala Pulmonară Obsturctivă Cronică
necesită o alimentație sănătoasă (Figura nr.
17.40). Respectarea igienei mâinilor. Să
ajungă la greutatea optimă. Rugați-i pe
membrii familiei să vă ajute să cumpărați și să
preparați o mâncare sănătoasă. Să mănânce
multe fructe și legume. Să consume
mâncăruri bogate în proteine cum ar fi carne,
pește, ouă, lapte și soia. În timp ce mănâncă:
Încetinește ritmul, să vorbească mai puțin. Să
servească mai multe mese și mai dese , să
slăbească dacă este supraponderală; e mai
greu să respire dacă este prea slab, luați în
greutate și înecați să rămâneți în formă.

Să ocupe poziția de aplecare înainte
Dacă se aplecă înainte, din talie, ajută diafragma
să se miște mai ușor și astfel, mai mult aer poate
întra în plămâni. Poate exersa această tehnică
stând jos sau în picioare, cu condiția să se aplece
ușor în față, menținând spatele drept. Multe
persoane folosesc această tehnică. Se apleacă în
față și își sprijină brațele pe un scaun sau pe o
masă (Figura nr. 17.41).

Să renunțe la fumat
Boala Pulmonară Obsturctivă Cronică este cel mai
adesea cauzată de fumat, așa că pentru a respira
mai ușor, cel mai important gest este să
abandoneze imediat și definitiv fumatul. Să evite
fumatul pasiv. Respirația fumului de țigară crește
riscul apariției acelorași afecțiuni ca și fumatul
activ. Să elimine scrumierele din casă și să aibă
preocupări. Să păstreze mâinile active. Să încerce
ca, în loc de țigară, să țină în mână un pix.
Solicitați medicamente pentru ca să lăsați fumatul
ca: guma de mestecat specială, plasturi care se
aplică pe piele pentru a vă ajuta să nu mai fumați.

Să primească medicamentele zilnic
Este obligatoriu să iei tratamentul prescris de
medic – de regulă, medicamente inhalatorii. Mai
multe persoane consideră că tratamentul îi ajută
să respire mai ușor, să reducă agravările
(exacerbările) simptomelor și să își controleze
tusea și respirația șuierătoare.

MERGEȚI IMEDIAT LA SPITAL SAU LA MEDIC DACĂ :
Atunci când persoana respiră mult mai greu, îi este greu să vorbească, să se miște,
buzele sau unghiile au culoarea cenușie sau albastră, bătăile inimii sau pulsul sunt

rapide, neregulate, medicamentul nu o mai ajută decât pentru puțin timp sau deloc.

17.3.3. INSUFICIENȚA RESPIRATORIE

Insuficiența respiratorie– un simptom care apare drept o complicație a unor boli, unde
au loc tulburări ale schimbului de gaze în plămâni. Insuficiența respiratorie poate fi acută sau

Figura nr. 17.40

Figura nr. 17.41

http://www.sfatulmedicului.ro/Fumatul-si-efectele-acestuia/fumatul-pasiv-o-amenintare-pentru-sanatate_1191
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cronică. Insuficiența respiratorie acută apare atunci când se acumulează lichid în sacul de aer din
plămâni. Simptomul principal este insuficiența de oxigen în organism. În cele mai multe cazuri,
boala poate duce la moarte dacă nu este tratată rapid.

Ce poate duce la apariția insuficienței respiratorii cronice și acute?
Insuficiența respiratorie cronică și acută apare din diferite cauze :

Obstrucție – prezența unui corp străin în căile respiratorii (ceva se găsește în gât, bronhii),
apare problema de a obține insuficient oxigen în plămâni. Obstrucția poate apărea, de
asemenea, la persoanele cu boala pulmonară obstructivă cronică sau astm bronșic atunci
când o exacerbare duce la îngustarea căilor respiratorii.
Rănire - o rană care afectează sistemul respirator, diminuând cantitatea de oxigen din
sânge. De exemplu, o vătămare a măduvei spinării sau a creierului vă poate afecta
imediat respirația. O leziune a coastelor sau pieptului poate împiedica de asemenea,
procesul de respirație. Aceste leziuni pot afecta capacitatea de a inhala oxigen suficient în
plămâni.
Alte probleme cauzate de obezitate, intoxicație cu fum sau medicamente.

Această boală o puteți identifica dacă la persoana îngrijită apar careva semne ca: nuanță
albăstruie a pielii (cianoză), respirația îngreuiată, durere în piept, bătăi neregulate ale inimii,
tulburări ale conștiinței (din cauza lipsei de oxigen).

Cine se poate îmbolnăvi de insuficiență respiratorie?
Majoritatea persoanelor pot fi în pericol în a suferi de insuficiența respiratorie acută, dacă
sunt fumători, consumatori de alcool, suferă de o leziune a coloanei vertebrale, a
creierului sau a pieptului, au un sistem imunitar slăbit, cei care locuiesc în zonele
industriale(aerul este poluat) sau persoanele care suferă de alergii;
Insuficiența respiratorie nu este molipsitoare.

Insuficiența respiratorie se poate preveni prin următoarele acțiuni:
Dacă persoana îngrijită tratează la timp bolile pulmonare și de inimă.
Dacă persoana îngrijită limitează/evită contactul cu substanțe alergice, toxice, chimice.
Dacă face exerciții fizice și de respirație zilnic.
Dacă renunță la fumat și duce un mod de viață sănătos.

Cum se îngrijește o persoană cu insuficiență respiratorie?

Încercați să vă calmați și să încurajați persoana îngrijită să respire liniștit pentru a
micșora frica.
Asigurați-vă că gura și nasul persoanei îngrijite nu sunt blocate cu corpi străini
(alimente,eliminări, sânge).
Dacă persoana îngrijită care suferă de insuficiență respiratorie nu poate singură să-și
curățe gura atunci îngrijitorul o va ajuta. Cu ajutorul unei pare de cauciuc va aspira
eliminările abundente din gură și nas.
Scoateți persoana îngrijită din mediul necorespunzător.
Deschideți geamurile, aerisiți încăperea, asigurați căldură suficientă.
Așezați persoana în poziție semișezândă sau șezândă.
Coborâți picioarele beneficiarului în jos pentru a micșora circulația sângelui în plămâni.
Curățați gura persoanei îngrijite cu o batistă de nas pentru înlăturarea secrețiilor.
Administrați medicamentele indicate de medic.
Dacă starea persoanei îngrijite se înrăutățește este nevoie de a fi transportat de urgență la
spital.
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17.3.4. DISPNEEA

Dispneea este dificultatea de a respira. Ea se evidențiază printr-o sete bruscă de aer, sub formă
de respirație adâncă, se compară cu impresia de a nu putea menține respirația, sau cu o respirație
șuierătoare. Poate apărea încet sau repede și apare mai ales noaptea, trezind persoana din somn.
Cauza dispneei pot fi infecțiile, inflamațiile, traumatismele, obstrucții ale căilor aeriene și alte
procese anormale cum ar fi stresul sau frica.
ADRESAȚI-VĂ LA DOCTOR LA PRIMELE SEMNE ALE PROBLEMELOR DE
RESPIRAȚIE!
Majoritatea persoanelor amână vizita la medic, până când problemele de respirație devin foarte
supărătoare. Ani de zile persoanele ignoră problema ușoară de respirație.
Dacă persoana îngrijită are probleme de respirație, ar fi foarte bine să consultați cât mai repede
un medic pentru a cunoaște cauza dispneei. Vi se vor adresa câteva întrebări care ar ajuta la
orientarea despre investigațiile necesare de făcut:

Când și cum a apărut lipsa de aer?
Dispneea apare în episoade sau este prezentă tot timpul?
Lipsa de aer s-a înrăutățit recent?
Există situații când apare lipsa de aer?
Respirația este regulată sau neregulată?
Ce alte simptome mai aveți?
Ce medicamente luați? Nu uitați să menționați dacă luați suplimente alimentare.
Cu ce boli ați fost diagnosticat până acum?

După această discuție, medicul o să vă consulte și o să vă informeze despre starea de sănătate.
Dispneea poate apărea alături de un șir de alte semne: tuse, bătăi ale aripioarelor nazale,
amețeală, febră, pielea, buzele chiar și unghiile foarte palide ori de culoare violetă, frică și
neliniște; mâinile și picioarele umflate, slăbiciune și senzație de oboseală cu sau fără efort.

Ce poate duce la apariția dispneei?
Dispneea poate apărea din diferite motive atunci când:

Persoanele suferă de boli de plămâni și de inimă (nu poate pompa bine oxigenul în sânge),
(Figura nr.17.43)
Unii oameni prezintă dispnee la eforturi fizice mari.
La persoane sunt îngustate căile respiratorii.
Persoanele care suferă de anemie (hemoglobina joasă).
Persoanele au exces de greutate corporală (plămânii nu au suficient spațiu și inima
trebuie să lucreze mai intens).
Persoanele sunt fricoase (inima bate mai repede).
Majoritatea persoanelor care suferă de dispnee sunt fumători sau au fost fumători în
trecut.

Cu această boală nu vă puteți contamina (molipsi) de la altă persoană.

Ce puteți face pentru a controla sau a preveni dispneea?
Să utilizați tehnicile de respirație corespunzătoare.
Să utilizați corect inhalatoarele.
Să faceți exerciții ușoare de întărire a mușchilor.
Să respectați un program de activitate fizică.
Să evitați expunerea la aer rece și uscat în timpul exercițiilor fizice.
Să evitați fumul, praful sau alte particule iritante.
Să ocupați o postură/poziție comodă.
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Medicul sau asistenta medicală o să vă prezinte câteva tehnici pentru a vă ajuta să respirați
mai bine atunci când aveți probleme de respirație

Aceste tehnici ajută, de asemenea, la eliminarea stresului sau la relaxarea mușchilor tensionați. O
respirație mai bună stimulează atât mintea, cât și corpul.
Respirația cu buze țuguiate și diafragmatică. La multe persoane starea se îmbunătățește dacă
se face combinația acestor două tipuri de respirație.

Tehnica
 Așezați-vă confortabil. Vă puteți culca - poziția cea mai ușoară pentru începători și pentru

cei care întâmpină dificultăți. Relaxați-vă mai ales umerii.
 Plasați o mână pe abdomen, chiar deasupra buricului, sub stern, iar cealaltă mână deasupra

pieptului (Figura nr.17.39).
 Inspirați pe nas. Dacă nu reușiți să inspirați pe nas, inspirați pe gură. În timp ce inspirați,

trebuie să simțiți cum se ridică abdomenul. În același timp, trebuie să simțiți doar o mică
mișcare în partea superioară a pieptului.

 Apoi, strângeți ușor buzele ca și cum ați avea de gând să fluierați.
 Acum, expirați încet cu gura semideschisă, contractând ușor mușchii abdominali. Lăsați

aerul să iasă încet. NU FORȚAȚI. Expirația trebuie să dureze de două ori mai mult decât
inspirația. Dacă simțiți amețeală, înseamnă că expirați prea repede.

Îngrijirea persoanei asistate cu dispnee
Calmarea persoanei îngrijite cu asigurarea repaosului fizic și emoțional micșorează
dispneea.
Asigurarea poziției semișezândă. Poziția poate fi asigurată cu ajutorul patului funcțional
sau prin intermediul a 1-2 perne.
Eliberarea cutiei toracice de vestimentație care strânge.
Aerisirea camerei, asigurarea luminii de zi în cameră, încălzirea camerei la temperatura de
aproximativ 20°C.
Umezirea aerului în cameră.
Folosirea aspiratorului de praf în timpul curățeniei și ștergerea umedă.
Folosirea alimentației bogate în vitamine.
Evitarea tutunului, grăsimilor, alcoolului.
Măsurarea temperaturii și respirației persoanei îngrijite.

În caz de mărire a numărului de respirații pe minut trebuie informat asistentul medical sau
medicul de familie pentru medicație suplimentară.

Invitați urgent doctorul dacă dispneea este însoțită de:
Scăderea frecvenței respirației sau oprirea respirației.
Schimbarea stării de conștiință sau alertă, cum ar fi leșinul
sau lipsa de reacție, sau schimbarea bruscă a
comportamentului cum ar fi confuzie, delir, letargie,
halucinații sau iluzii.
Sufocarea însoțită de imposibilitatea de a vorbi.
Persoana are amețeală, greață.
Dacă pielea sau buzele și-au schimbat culoarea: foarte
palide sau violete.
Atunci când are loc creșterea bătăilor pulsului, mai mult de 100 bătăi/minut.
Apare durerea sau senzația de strângere în piept (Figura nr. 17.42).
Când apare edemul brusc al buzelor, feței sau gurii datorită unei reacții alergice.
Când mâinile și picioarele sunt umflate.

Figura nr. 17.42
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17.4. TEHNICI DE ÎNGRIJIRI APLICATE BENEFICIARILOR CU AFECȚIUNI ALE
SISTEMULUI ENDOCRIN

Sistemul endocrin cuprinde toate glandele endocrine prezente în corpul uman. Glandele
principale în corpul uman includ glanda pituitară, pancreasul, glanda timus, glanda tiroidă,
glandele suprarenale și paratiroide. Glandele endocrine secretă hormoni direct în sânge, pentru a
coordona activitatea organismului.

Cele mai frecvente boli endocrine sunt:
 diabetul zaharat
 gușa endemică
 obezitatea etc.

17.4.1. DIABETUL ZAHARAT

Diabetul zaharat este o boală cronică în care nivelul glucozei („zahărului”) din sânge
(glicemia) crește peste normal. Există mai multe forme de diabet – cele mai frecvente sunt
diabetul de tipul 1, tipul 2 și diabetul gestațional (care se dezvoltă uneori în timpul sarcinii). Cel
mai des întâlnit este diabetul zaharat tip 2. Persoanele care suferă de diabet zaharat tip 2 sunt
mai sensibili la apariția mai multor probleme de sănătate care le afectează calitatea vieții. Cum
puteți să ajutați persoana îngrijită să observe cât mai devreme semnele diabetului zaharat? Cum
s-o ajutați să prevină acele probleme care îi afectează viața? Care sunt pașii ce trebuie respectați
pentru prevenirea piciorului diabetic? Cum puteți ajuta persoana îngrijită în caz de hipoglicemie?
Sunt doar o parte din întrebările pe care le vom aborda în continuare.

Semnele diabetului zaharat
Unele persoane cu diabet nu au niciun simptom, în timp ce altele au unele dintre

simptomele de mai jos sau chiar toate acestea. Atunci când îngrijiți o persoană și ați observat că
au apărut unele sau mai multe semne: sete exagerată - consumă multă apă, creșterea poftei de
mâncare - are o senzație permanentă de foame, se urinează des, în special noaptea, obosește
nemotivat, greață și vărsături, scăderea sau creșterea inexplicabilă în greutate, modificări ale
vederii sau vedere încețoșată, furnicături sau amorțeala picioarelor, răni sau tăieturi care se
vindecă greu, adresați-vă la medicul de familie.

Complicațiile cronice ale diabetului zaharat
Unele persoane ar putea să sufere de diabet zaharat tip 2 și să nu știe. În timp ce

persoana suferă de diabetul zaharat tip 2 nu simte în corp nimic ce ar putea să o deranjeze,
însă odată cu instalarea complicațiilor cronice apar diferite simptome care devin din ce în ce
mai insuportabile și afectează calitatea vieții. Din fericire, complicațiile pot fi prevenite, iar în
cazul în care s-au depistat mai devreme - poate fi stopată creșterea lor și a se obține succes în
tratamentul acestora. Dacă observați ceva neregularități la persoana îngrijită și mai durează
până la următorul control medical, contactați de urgență medicul! NU LĂSAȚI PE MAI
TÂRZIU! Pentru a preveni aceste complicații nu este suficient să normalizăm doar glucoza,
există și alți factori care trebuie să fie controlați. La unele persoane, complicațiile cronice ale
diabetului apar mai des dacă are:

Nivelul crescut de zahăr în sânge.
Excesul de greutate corporală.
Nivelul ridicat de grăsimi în sânge – în special colesterolul „RĂU” – LDL-colesterol.
Tensiunea arterială ridicată – mai înaltă decât 140/85mmHg.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Hormon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organism
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Boli_endocrine&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Diabetul_zaharat
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gu%C8%99a_difuz%C4%83_toxic%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Obezitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Diabetul_zaharat
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Deprinderi nocive – fumatul sau consumul de alcool.
Dacă persoana îngrijită suferă de diabet

zaharat de mai mult timp, și nu a ținut sub control
nivelul de zahăr în sânge, cu atât mai multe șanse
are să dezvolte aceste complicații. După o anumită
perioadă de timp, diabetul poate duce la complicații
grave.

Aceste complicații ale diabetului zaharat
de tip 2 afectează:

vasele ochiului (retinei) – retinopatie
diabetică
rinichi – nefropatia diabetică
picioarele – picior diabetic
vasele magistrale ale creierului sau ale inimii, (Figura nr. 17.43).

IMPORTANT! ÎN CAZUL APARIȚIEI UNOR SEMNE NECUNOSCUTE PÂNĂ ÎN
PREZENT, NU EZITAȚI SĂ CONSULTAȚI MEDICUL!

Cum controlăm consecințele cronice ale diabetului zaharat?
În cazul în care ați observat careva schimbări la persoana îngrijită, la nivelul ochilor, rinichilor,
picioarelor și vaselor de sânge adresați-vă la medic.
Există o serie de semne care le puteți observa în timpul asistării persoanei îngrijite cu diabet
zaharat tip 2.

La nivelul ochilor: vedere încețoșată, nu mai poate citi, vedere dublă, durere la
nivelul ochilor, senzație de presiune în ochi, roșeața persistentă a ochilor, puncte
luminoase sau pete în fața ochilor, liniile drepte par ondulate, pierderea vederii
periferice ( prin părți).

Dacă apare unul din aceste semne, adresați-vă imediat la medic. Dacă nu sunt recunoscute și
tratate la timp, aceste schimbări pot duce la scăderea progresivă și orbire (pierderea completă
a vederii).
Aceste schimbări la nivelul ochilor pot fi prevenite dacă:
 Se mențin valori normale ale glucozei în sânge!
 Se adresează la medicul oftalmolog, cel puțin o dată pe an, pentru un examen

oftalmologic detaliat, chiar dacă presupune că nu are probleme cu vederea!
Examenul oftalmologic este obligatoriu pentru toate persoanele cu diabet zaharat și trebuie
repetat anual, pe întreaga durată a vieții, iar la necesitate - și mai des!

La nivelul rinichilor: oboseală cronică în timpul activităților, greață, vomă repetată
care duc la pierderea în greutate, senzație de greutate în stomac, chiar dacă persoana
nu a mâncat nimic. Edemul (umflarea unor părți ale corpului), cel mai frecvent a
picioarelor, zonelor de sub ochi și a mâinilor.

Dacă sunt afectați rinichii și nu mai pot să funcționeze, ar fi necesar tratamentul prin dializă sau
transplant renal. La aceste persoane este important să controlăm (monitorizăm):
 Cantitatea de apă consumată și cantitatea de lichide eliminate (transpirația, urină, vomă,

diaree);
 Observăm edemele apărute ( locul, culoarea, volumul, măsurând cu o panglică

centimetrică);
 Măsurăm tensiunea arterială la mâna stângă și dreaptă.

Toate rezultatele se vor nota într-un caiet și se vor prezenta echipei medicale.

Figura nr. 17.43
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Protejați-vă rinichii! Sunt un organ care funcționează ca și un filtru pentru organism.
Aceste schimbări la nivelul rinichilor pot fi prevenite dacă:
1. Se menține nivelul de glucoză în sânge în limitele valorilor normale!
2. Se verifică tensiunea arterială.
3. Se monitorizează (controlează) diureza (cantitatea de lichide băute + cantitatea de lichide
eliminate) și se măsoară edemele.
4. Se merge regulat la medic și se respectă indicațiile recomandate!
La nivelul picioarelor: când sunt afectate în mare măsură vasele de sânge, apar semnele așa-
numitului picior ischemic. Dacă persoana îngrijită vă anunță că are una sau mai multe semne din
următoarele anunțați de urgență medicul:

senzația de frig permanent la picioare, talpa piciorului, pielea este rece;
dureri care apar în timpul mersului îndelungat, care se alătură cu șchiopătatul din cauza
constrângerii puternice, dureroase a mușchilor pulpei piciorului;
tegumentele au o culoare pală sau pestriță;
prezența rănilor ulceroase și dureroase la marginea tălpii (vârfurile degetelor sau
călcâielor);
talpa este caldă sau fierbinte la palpare;
înțepături dureroase sau senzație dureroasă de arsură la picioare (mai pronunțată în
repaus, în timpul nopții);
amorțeli și dureri în mâini și picioare;
apare îngroșarea și întărirea pielii pe talpă, în zonele de presiune crescută
(hiperkeratoză);
cârcei în picioare;
scăderea, iar mai târziu, dispariția capacității de a simți căldura/frigul, vibrația,
atingerea sau durerea la nivelul picioarelor; din cauza lipsei de sensibilitate, pot
apărea diferite răni, la care se pot asocia infecții și în final, se poate recurge la amputația
membrelor.

În situația când, la bolnavul asistat cu diabet zaharat de tip 2 sunt afectați în mare măsură nervii,
pot apărea careva semne la picioare ca roșeață, bule cu apă, răni, atunci trebuie să aplicați un
pansament uscat și anunțați echipa medicală. Acestea sunt semnele așa-numitului picior
neuropat (neuropatia diabetică), care este cea mai frecventă complicație a diabetului zaharat.
Din fericire, complicațiile pot fi prevenite, iar în cazul în care s-au instalat, poate fi stopată
progresarea lor! Cu cât problemele sunt depistate mai devreme, cu atât crește șansa de a
obține succes în tratament.
Încurajați persoana îngrijită să facă activitate
fizică zilnică și să renunțe la fumat, iar în caz
că este fumător poate preveni vătămarea
picioarelor prin îmbunătățirea fluxului sanguin
spre ele.

Cum îngrijim corect picioarele?
Nu uitați că o persoană cu diabet nu simte bine
temperatura, durerea la nivelul picioarelor,
fapt ce ar putea duce la apariția rănirilor sau
traumatismelor mici, gangrenei care mai apoi, să
necesite intervenții chirurgicale cum ar fi
amputarea.
Pentru prevenirea „piciorului diabetic” trebuie îndeplinite zilnic următoarele porunci !!!

Figura nr. 17.44
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1. Inspectați zilnic picioarele! În acest fel, veți observa la timp orice rănire oricât de mică ar fi,
încă din stadiile inițiale. Pentru această examinare, folosiți-vă de o oglindă sau rugați o altă
persoană din familie să vă ajute. Dacă observați ceva în neregulă (bășici, umflături, zgârieturi,
zone de roșeață) nu ezitați să vă adresați imediat medicului!
2. Încurajați persoana să-și spele zilnic picioarele cu grijă! Temperatura apei trebuie măsurată
cu un termometrul sau să ceară ajutorul altei persoane. Aprecia greșit a temperaturii apei poate
cauza ușor arsuri.
3. Să șteargă picioarele cu atenție! Să nu rămână umezeală în spațiul dintre degete, aceasta
favorizează apariția micozelor ( ciupercilor).
4. Să aplice o cremă hidratantă, deoarece pielea uscată duce la apariția crăpăturilor (fisuri) și în
felul acesta, se pot produce infecții.
5. Să taie unghiile drepte, nu prea scurt. Folosiți pila de unghii pentru a nu avea colțuri prea
ascuțite.
6. Folosiți ciorapi care absorb transpirația (fibre naturale de bumbac), care permit
picioarelor să se aerisească și să se mențină uscate.
7. Alegeți doar încălțămintea comodă din piele. Pantofii noi se vor purta câte puțin, progresiv,
pentru acomodare.
8. Senzația de picioare reci dispare doar prin tratamentul adecvat, prescris de medic,
nicidecum prin încălzirea lor cu sticle sau apropierea de foc. Acestea pot provoca arsuri grave!
9. Persoana nu trebuie să umble desculță - ajutați să protejeze picioarele folosind încălțăminte
comodă, care nu permite rănirea degetelor și a altor părți din picior;
10. Mențineți picioarele active - ajutați persoana să facă zilnic exerciții pentru picioare
11. Efectuați zilnic tratamentul recomandat de către medic pentru a ține nivelul glucozei în
sânge în limitele recomandate de medic (Figura nr. 17. 44);
12. Încurajați și însoțiți persoana să meargă cu regularitate (odată pe an, iar la necesitate, mai
des) la medicul chirurg vascular, pentru o consultație în scopul depistării precoce sau
prevenirii apariției complicațiilor;
13. Încurajați persoana să renunțe la fumat!
14.Adresați-vă medicului dacă observați orice aspect nou la picioare (acestea și-au pierdut
sensibilitatea, au apărut dureri, deformări, vezicule,
ulcerații, fisuri, roșeață, hemoragii sau atrofii musculare
la picioare).
Pentru a menține picioarele active persoanei îngrijite,
este necesar să se efectueze cât mai multe mișcări de sine
stătător. Ajutorul ar trebui să poarte un caracter de
susținere și de însoțire. În continuare vă propunem
câteva tehnici pentru menținerea picioarelor active !
(Figura nr. 17.45)

Rostogolirea unei mingi

Aveți nevoie de o minge și un scaun.
 Rugați persoana să se așeze pe scaun, cu ambele

picioare pe podea.
 Să rostogoliți mingea cu talpa piciorului timp de

2 minute de câte 5 ori.
 Să facă același lucru cu celălalt picior.
 Va repeta de 20 de ori procedura, pentru fiecare

picior. Figura nr. 17.45
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Întinderea prosopului
Aveți nevoie de un prosop mai lung.

 Rugați persoana îngrijită să se așeze pe podea, cu ambele picioare în față.
 Plasați prosopul peste talpa piciorului, ținând ambele capete ale prosopului în mâini.
 Persoana va trage prosopul înspre sine. Rugați să mențină această poziție pentru 30 de

secunde, apoi să se relaxeze pentru alte 30 de secunde.
 Va repeta de câte 3 ori.

Antrenarea mușchilor gambei
Aveți nevoie de un scaun, pentru suport.
 Persoana se va ține de speteaza scaunului pentru a menține echilibrul.
 Va ridica un picior de la podea, în așa fel încât toată greutatea corpului să-i revină celui

de-al doilea picior.
 Va ridica călcâiul de la podea, oricât de mult puteți. Repetați de 10 ori.
 Efectuați 2 seturi, a câte 10 repetări pentru fiecare picior.

Exerciții pentru gleznă
Aveți nevoie un scaun, pe care să vă așezați.
 Așezați persoana pe scaun, astfel încât picioarele să nu se atingă de podea.
 Persoana își închipuie că degetul mare este vârful unui pix.
 Va scrieți în aer fiecare literă a alfabetului cu ajutorul piciorului.
 Va efectuați 2 seturi, pentru fiecare picior.

Încrețirea prosopului
Aveți nevoie de un prosop și un scaun, pe care să vă așezați.
 Așezați persoana pe scaun. Va pune ambele picioare pe podea și prosopul pe podea în

fața persoanei îngrijite.
 Va apuca centrul prosopului cu degetele, ridicând prosopul de la podea.
 Va repeta de 5 ori, cu fiecare picior.

La nivelul vaselor de sânge – din cauza nivelului ridicat de zahăr din sânge, împreună
cu creșterea colesterolului „rău” (LDL-colestorol), se poate afecta interiorul vaselor de
sânge. Pe pereții vaselor încep să se depună grăsimi (procesul de depunere se numește
ateroscleroză), iar acest fapt duce la îngustarea vaselor. Cel mai des sunt afectate vasele
mari de sânge: cardiace (inimii), cerebrale (creierului) și ale picioarelor/ mâinilor.
Cu timpul, arterele pot fi complet blocate și pot să lipsească inima de oxigen, provocând
un infarct miocardic și moartea subită.

Deseori la persoanele cu diabet zaharat de tip 2
pot apărea situații de urgență

De exemplu la un moment dat, persoanei îngrijite pot
să-i apară careva semne: să tremure, să fie nervoasă,
agitată, fricoasă, nerăbdătoare, amețește,
somnolentă, vedere încețoșată, foame excesivă și
stări de greață, furnicături sau amorțeli ale limbii
sau buzelor, dureri de cap, oboseală și senzație de
slăbiciune, furie, pierderea conștiinței și altele.
Acestei persoane i-a scăzut și nivelul zahărului în
sânge (hipoglicemia) - este una din complicațiile
acute ale diabetului zaharat, (Figura nr.17.46). Figura nr. 17.46
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Cum acționați în caz de hipoglicemie?
În cazul în care suspectați o stare de hipoglicemie la persoana îngrijită trebuie să acționați
imediat. Fără un tratament de urgență, persoana hipoglicemică poate pierde cunoștința și întra în
comă. Hipoglicemia poate să apară la persoanele care primesc tratament, fie cu insulină sau sub
formă tabletată. Dacă persoana îngrijită prezintă semnele de mai sus acționați după
următoarele reguli, efectuând următorii pași:

1.Determinați nivelul de zahăr cu ajutorul glucometrului:
ATENȚIE!!! Dacă persoana îngrijită se simte foarte rău și sunteți convins că are hipoglicemie,
trebuie să consume imediat zahăr, fără a-i măsura glicemia!

2. Dați-i să consume un aliment dulce!
▪Dacă glucometrul indică un nivel al zahărului în sânge mai mic de 3,3 mmol/l – e nevoie să
mănânce sau să bea imediat. Va consuma 15 grame de zahăr (3-4 pătrățele de glucoză/ 2-3
pliculețe/ 2-3 cuburi/ 3 lingurițe de zahăr sau miere). Este recomandabil ca zahărul să fie
dizolvat în apă!
 Dacă lipsește zahărul, acesta poate fi înlocuit cu: o ½ pahar de suc (cu zahăr în

componența lui, cât mai dulce);
 3- 4 bomboane (caramele, dropsuri), consumate imediat și urmate apoi de o gustare de

15-20 gr glucide (1 felie de pâine/2 biscuiți/un fruct).

3. Așteptați 15 minute! Măsurați repetat nivelul de zahăr în sânge!
▪Dacă glucometrul indică în continuare un nivel scăzut de zahăr în sânge (mai mic de 3,3
mmol/l), consumați alte 15 grame de zahăr (Urmați indicațiile de la pasul 2).
4. Așteptați 15 minute! Măsurați din nou nivelul de zahăr în sânge!
▪Dacă glicemia e în continuare mai mică de 3,3 mmol/l sau dacă nu dispar semnele de
hipoglicemie, chemați Serviciul de urgență 112!
▪Dacă nivelul zahărului în sânge a revenit la normal, persoana îngrijită va lua o gustare pentru
a-l menține la un nivel satisfăcător. Gustarea va consta într-o jumătate de tartină/un fruct.

ATENȚIE!!! Solicitați îngrijiri medicale apelând Serviciul de urgență 112, dacă:
apare voma, glicemia rămâne scăzută sub 3,3 mmol/l, simptomele se mențin după 30 min de la
primul consum de zahăr, stările de hipoglicemie sunt frecvente, tulburări de vedere, convulsii
(zbateri).

La persoanele cu diabet zaharat tip 2 este important să se facă autocontrolul glicemiei.
Autocontrolul glicemiei o să vă ajute să dețineți controlul asupra situației și să aflați

momentele în care scade glicemia. Valorile indicate de glucometru notați-le într-un carnețel.

Cum puteți preveni apariția complicațiilor cronice ale diabetului zaharat la persoana
îngrijită?

Complicațiile cronice pot să nu apară sau să fie controlate dacă persoana îngrijită este
disciplinată. Atunci când persoana nu poate, nu vrea sau nu știe cum să trăiască cu această
problemă, îi vin în ajutor membrii echipei multidisciplinare (specialiștii, medicul de familie,
asistentul medical de familie, asistentul social, îngrijitorii etc.)
1. Ajutați-l să mențină un stil de viață sănătos:
 alimentație sănătoasă;
 exerciții fizice în mod regulat;
 evitarea consumului de alcool;
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 renunțarea la fumat - acesta crește riscul problemelor circulatorii.
2. Să mențină o greutate corespunzătoare printr-o alimentație sănătoasă + efort fizic!
3. Încurajați persoana să meargă cu regularitate (o dată la 3 luni) la medicul de familie sau
endocrinolog – pentru aprecierea HbA1c și la necesitate modificarea tratamentului!
4. Să mențină nivelul de glucoză în sânge în limitele valorilor țintă!
5. Să efectueze minim 1 zi de autocontrol în 1 -2 săptămâni! Dacă nivelul glucozei nu este
atins – să se adreseze la medicul de familie sau endocrinolog pentru a primi sfaturi de
normalizare a glicemiei.
6. Să verifice tensiunea arterială!
7. Să verifice 1 dată în an și să mențină nivelul LDL-colesterolului.
8. Anual să verifice starea de sănătate a rinichilor.
9. Să controleze zilnic starea picioarele!
10. Să respecte indicațiile date de medicul și primească cu regularitate medicamentele prescrise.

17.4.2. OBEZITATEA

Ce este obezitatea?

OBEZITATEA (excesul de greutate) este o
problemă medicală de sănătate care duce la creșterea
exagerată a greutății corporale (peste 25% față de
greutatea normală), (Figura nr.17.47). Această
problemă apare în general, din cauza faptului că,
organismul primește mai multe calorii decât arde prin
activitățile zilnice. Drept urmare, caloriile rămase sunt
stocate sub formă de grăsimi și, în timp, apare
obezitatea. Uneori, obezitatea poate avea cauze
medicale, cum ar fi afecțiunile ce cauzează dereglări
hormonale.

Păstrarea greutății în normă
Pentru ca o persoană să fie activă (să poată să-și
satisfacă nevoile fiziologice singur) și să prevină un șir
de complicații, trebuie să păstreze și să mențină indicii
masei corporale (IMC) în limitele normei. Oamenii care
fac abuz de mâncare și se deplasează insuficient sunt
mai sensibili la agravarea stării de sănătate. Cum puteți
să ajutați persoana îngrijită obeză să-și modifice
greutatea corporală printr-o alimentație sănătoasă? Cum
s-o ajutați să se confrunte cu pericolele obezității? Sunt
doar o parte din întrebările pe care le vom aborda în
continuare.

Alimentația sănătoasă ca măsură de prevenire.
Ce presupune de fapt o alimentație echilibrată și
sănătoasă?, (Figura 17.48 ) Alimentația zilnică
reprezintă principalul mijloc prin care poate fi îngrijită sănătatea și este cel mai simplu mod de
prevenire a bolilor. De aceea trebuie să acordăm o atenție sporită produselor pe care le
consumăm. Desigur, alimentația nu este singurul factor de care depinde starea sănătății noastre,
dar ea are un rol deosebit de important. Consumul zilnic de legume, fructe, cereale integrale,
proteine, grăsimi sănătoase și consumul de lichid necesar ar însemna o alimentație echilibrată și
sănătoasă.

Figura nr. 17.48

Figura nr. 17.47



119

Informarea/școlarizarea persoanei îngrijite necesită din partea dumneavoastră multă
responsabilitate, precum și creativitate în găsirea unor soluții adaptate pentru schimbarea
modului de viață. Dacă persoana îngrijită are un regim alimentar nesănătos, alături de lipsa
activității fizice, reprezintă factori de risc majori pentru o serie de afecțiuni cronice.
Pentru a combate obezitatea, beneficiarul trebuie să își schimbe stilul de viață definitiv. În primul
rând, regimul alimentar trebuie să sufere modificări. Apoi, activitatea fizică trebuie introdusă în
rutina zilnică. La început îi recomandați minimum 30 de minute de sport pe zi, iar pe măsură ce
persoana capătă rezistență la antrenament, perioada se va prelungi.

Iată ce reguli dietetice ar trebui să fie respecte de către persoana îngrijită obeză și membrii
familiei, începând din momentul în care s-a hotărât să își rezolve problema cu greutatea:

 Să o ghidați cum să stabilească un plan de slăbire pe termen lung!
 Să renunțe la consumul de zahăr, dar și de îndulcitori artificiali, care poate fi la fel de

dăunători pentru sănătate.
 Să limiteze consumul de sodiu – sa adauge cât mai puțină sare în mâncare.
 Să consume mai multe produse din ovăz, secară, orz, banane, mere, morcovi, cartofi,

semințele de în, mazărea, fasolea și soia (alimente bogate în fibre). Rolul principal al fibrelor
constă în prevenirea constipației și a diareii, dar sunt importante și în regimurile alimentare
de slăbit.

 Să consume mai multe legume și fructe, nu numai pentru ca sunt bogate în fibre, ci și pentru
ca acestea conțin o cantitate mare de vitamine, minerale și aminoacizi esențiali pentru o
greutate sănătoasă. Să evite sucurile de fructe, care de multe ori conțin o cantitate mare de
zahăr ce implică un aport caloric mare.

 Să înlocuiască carnea de porc și de vită cu pește și pui fără piele. Să combine carnea corect
cu garnituri pe bază de legume - în nici un caz cu paste făinoase, orez sau cartofi!Cărnurile
se consumă fierte, la grătar sau coapte.

 Să nu sară peste micul dejun, dar nici peste o altă masă din zi.
 Să mănânce puțin și des.
 Să aibă un cântar pentru a-și măsura greutatea și un cântar de bucătărie pentru a cântări

alimentele spre consum.
 Să se cântărească des, dar nu mai rar de o dată în săptămână!
 Nu uitați de faptul că creierul este „în urma” stomacului cu cel puțin 5 minute. Astfel că

atunci când simți ca ești sătul, erai sătul în urmă cu 5-10 minute. Tot ce a mâncat persoana în
această perioadă este de fapt în plus.

Alimente care nu conțin glucide și nu trebuie
cântărite zilnic

 Carne: vacă, vițel, pasăre, miel, porc, șuncă,
piftie, mezeluri, conserve de carne (300 g).

 Pește slab: proaspăt sau conservat .
 Brânzeturi: brânză de vaci, caș, cașcaval (200-

300 g).
 Ouă: proaspete (1/zi).
 Grăsimi: unt, untdelemn, margarină, slănină (60-

100 g).
 Smântâna: proaspătă (50-150 g).
 Nuci, alune: (4-5 bucăți).
 Zarzavaturi: roșii, vinete, spanac, ciuperci, ardei

gras, varză albă, varză roșie, conopidă, castraveți,
Figura nr. 17.49
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dovlecei, fasole verde, ridichi, lobodă, salată verde (800 – l 000 g), (Figura nr.17.49).
Explicați persoanei îngrijite cum poate aprecia mărimea porțiilor după modelul din
imagine. Culoarea verde de pe mâini indica mărimea porției permise și culoarea verde de
pe deget ne arată grosimea porției, (Figura nr.17.50).

Pentru respectarea alimentației echilibrate utilizați imaginea farfuriei sănătoase, care ne
arată ce conțin cele trei mese principale; dejunul, prânzul și cina. La aceste trei mese se
adaugă 2 gustări (la ora 10.30-11.00 și la ora 15.30-16.00) (Figura nr.17.51).

• Dejun (06.00 – 08.00):
 cereale integrale - 50%,
 lactate sau proteine cu conținut redus de grăsimi -50%;
• Prânz (12.30-14.30):
 legume - 50%,
 cereale integrale sau produse cerealiere -25%,
 proteine – 25%;
• Cină (18.30-21.00):
 legume - 75%,
 proteine – 25%.
Ajutați persoana îngrijită să reducă consumul de:
 Alimente procesate tehnologic (diferite tipuri de mezeluri/cârnați);
 Produse Fast – Food;
 Sare sub 5 g pe zi;
 Zahăr și băuturi dulci;
 Alcool.

Figura nr. 17.51

Figura nr. 17.50
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Pentru a avea un rezultat mai bun la scădere în greutate, nu uitați să-i recomandați
persoanei îngrijite, efectuarea exercițiilor fizice din imagine, (Figura nr.17.52).

 Să facă zilnic 30 min de exrciții – cum ar fi mersul pe jos.
 Dacă are posibilitate de 2-3 ori pe săptămână - exercitii cu haltere (greutăți).
 În vârful piramidei – de limitat timpul petrecut în fața calculatorului sau TV.
 Alimentația sănătoasă și activitatea fizică sunt principalele ajutoare în tratamentul

obezității.

Monitorizarea regulată a masei corporale
Dacă persoana îngrijită are un statut de: supraponderali, obezitate gradul I, obezitate gradul II
obezitate morbidă, atunci are mari șanse să-i apară o serie de complicații. Cu cât persoana va lua
mai mult în greutate, va prezenta și alte probleme: probleme cu inima, plămânii, pancreasul,
stomacul, pielea, vasele sanguine, sistemul osos și articulațiile mai ales în articulația soldului,
a genunchilor și a gleznelor care îi vor afecta calitatea vieții. De aceea, persoana îngrijită și
îngrijitorul au un rol mare în prevenire obezității. Slăbitul este o necesitate pentru menținarea
sănătății și a stării de bine. Obezitatea pune în pericol viața persoanei. Nu numai durata vieții
acestei persoane este afectată, ci și calitatea vieții acestuia are de suferit. Kilogramele în plus se
acumulează de cele mai multe ori treptat, de aceea este important să ne calculăm constant
greutatea corporală. Măsurarea greutății corporale se face cu ajutorul unui cântar, persoana să
fie dezbrăcată, de preferat dimineața pe nemâncate și după o prealabilă golire a vezicii urinare.

Îngrijiri acordate beneficiarului cu obezitate la domiciliu se vor axa pe:
 toaleta beneficiarului
 curățenia lenjeriei de pat și de corp
 aerisirea încăperilor
 mișcări de poziții
 scoaterea la aer liber
 prevenirea escarelor
 alimentarea și respectarea regimului alimentar.

Figura nr. 17.52

https://ro.wikipedia.org/wiki/Exerci%C8%9Biu_fizic
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17.4.3. GUȘA ENDEMICĂ ŞI DEFICITUL DE IOD

O altă problemă de sănătate întâlnită la persoanele îngrijite este gușa endemică. La aceste
persoane se va observa la înghițire un edem (nod) la nivelul gâtului (mărirea glandei tiroide), în
forma unei gușe care apare din cauza deficitului de iod. Această problemă apare în zonele în
care există un deficit de iod în sol, apă și în alimentație. Iodul este esențial pentru producerea de
hormoni tiroidieni, ceea ce înseamnă că deficitul de iod afectează funcțiile glandei tiroide. Pentru
a compensa acest deficit, glanda își mărește volumul, iar astfel apare gușa. Este foarte important,
în zonele cu deficit de iod să se suplimenteze aportul prin alimentație.

Care sunt semnele gușei endemice?
O gușă tiroidiană nu este, de obicei, dureroasă dar când își mărește volumul, persoana poate să
aibă mai multe semne neclare; apare senzația de strângere de gât (presiune asupra vaselor din
jurul gâtului și căilor respiratorii), de nod în gât, poate avea vocea răgușită sau poate suferi de
tusea cronică din cauza acestei probleme. Persoanele cu deficit de iod se simt permanent slăbite
sau, dimpotrivă, hiperactive, suferă de amețeli și frisoane, au des senzația de sufocare sau de
„nod în gât”; adaugă în greutate brusc sau, dimpotrivă, slăbesc vizibil fără să își schimbe dieta,
transpiră mult și sunt mai mereu agitate, simt des bătăile pulsului și a inimii, prezintă umflături
în zona gâtului, au o stare de neliniște, frică inexplicabilă, se adaptează greu la temperatura
mediului ambiant are o piele uscată, îi cade părul, are tulburări de memorie și dereglări ale
ciclului menstrual la femei. Dacă ați observat o mare parte dintre aceste simptome la persoana
îngrijită anunțați medicul de familie. Reieșind din gama largă de simptome pe care o persoană
îngrijită ar putea să le manifeste, se cere din partea dumneavoastră bune abilități de comunicare,
multă răbdare și toleranță.

Problemele persoanei îngrijite la care tiroida funcționează prea mult
Deseori această persoană poate fi nervoasă sau neliniștită, va avea insomnii, bătăi mărite ale
inimii, ar putea să sufere de osteoporoză; să aibă diaree, să scadă în greutate, să aibă slăbiciuni,
să nu poată să facă efort fizic, sau obosește foarte ușor, urcă scările cu dificultate.

Tactica îngrijitorului
 În cazul în care persoana îngrijită este agitată, nervoasă: păstrați calmul, vorbiți clar și

rar, folosiți propoziții scurte; să aveți contact vizual cu persoana, atunci când aceasta
vorbește, comunicați cu un ton mai scăzut, fiți un bun ascultător.

 Atunci când apare problema cu somnul, cele mai bune sunt măsurile de „igienă a
somnului”. Aceste reguli includ absența somnului în timpul zilei, orele regulate de
culcare și evitarea consumului de alcool sau a cafelei seara.

 Când persoana se simte anxioasă la un moment dat, aceasta are nevoie de asigurări
privind dragostea și sprijinul persoanelor din jur.

 Nu grăbiți persoana să facă eforturi fizice, încurajați-o dacă a obosit.

Problemele persoanei îngrijite la care tiroida funcționează prea încet
Dacă persoana pe care o asistați este înceată: în mișcare, în gândire, e răgușită, e friguroasă, e
constipată, obosește când urcă niște trepte, are dispnee (respiră cu greu) la efort sau în repaos ar
putea să fie din cauza glandei tiroide.

Tactica îngrijitorului
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 În cazul în care persoana îngrijită este limitată în mișcări în gândire, păstrați calmul,
vorbiți clar și rar, folosiți propoziții scurte; repetați mesajele verificați dacă persoana
îngrijită a înțeles ce are de făcut, urmăriți mișcările care le face, încurajați-o.

 În caz de dificultate de respirație, explicați cum să respire corect.
 Să evite eforturile mari și să ia o pauză.
 Dacă este obeză, respectați un regim alimentar sănătos.

Atunci când se respectă o alimentație echilibrată aceste semne se pot preîntâmpina. Pentru a
menține și a ameliora starea de sănătate a persoanei îngrijite, este necesar ca ea să fie corect
informată. Ajutorul ar trebui să poarte un caracter de susținere și de informare.

Ce vă ajută să preîntâmpinați deficitul de iod?
 Susțineți persoana îngrijită în abordarea și menținerea unui stil de viață sănătos.
 Reamintiți-i despre controlul regulat la medic.
 Alimentația echilibrată aduce în jur de 300 micrograme de iod pe zi.
 Folosiți un regim alimentar cu produse bogate în iod: fasolea verde, soia, peștele, tonul,

produsele lactate, iaurtul, sarea iodată, ouale, prunele uscate.
 Folosirea în alimentație a uleiului de măsline, de cocos, nucile și avocado.
 Consumarea zilnică a fructelor, legumelor, și vitaminelor.

Evitați produsele procesate, bogate în grăsimi, zahăr și conservanți, legumele crude
crucifere precum varza, conopida, varza kale, broccoli sau varza de Bruxelles. Chiar dacă ele
conțin vitamine, potasiu și fibre, atunci când sunt consumate crude și în cantități mari, pot afecta
glanda tiroidă din cauza unei substanțe numita gointrogen. Aceasta substanță apare în mod
natural în legumele crucifere, iar atunci când sunt gătite, substanța este inactivă.

Menținerea sănătății glandei tiroide este esențială pentru ca funcțiile vitale ale
organismului să funcționeze la un nivel optim. Este important să cunoaștem care sunt
simptomele asociate afecțiunilor glandei tiroide și totodată, să mergem cu regularitate la medic
atunci când acestea apar sau se agravează. În cazul în care nu sunt tratate la timp, problemele
asociate glandei tiroide pot să favorizeze apariția altor afecțiuni grave de sănătate.

17.5. TEHNICI DE ÎNGRIJIRI APLICATE BENEFICIARILOR CU AFECȚIUNI
ALE SISTEMULUI NERVOS

17.5.1. DEMENȚA

Termenul demență provine din latinescul demens, compus din prefixul dis și substantivul
mens, însemnând deci lipsit de/fără de minte. Demența este o scădere pe termen lung a
memoriei și a capacității de a gândi. Demența reprezintă scăderea treptată, progresivă a
funcțiilor mentale cum ar fi: gândirea, judecata, comportamentul, limbajul, învățarea și
memoria. Ea poate să apară din mai multe cauze. De obicei apare după vârsta de 60 ani, dar
poate apărea și mai devreme.

Simptomele includ: pierderea memoriei, alterarea limbajului și dificultate la efectuarea
activităților zilnice, modificări ale personalității, dezorientare, alterarea comportamentului.
Simptomele se agravează treptat, iar beneficiarii vor deveni dependenți de alte persoane pentru
realizarea activităților zilnice. Sunt caracteristice următoarele simptome:

tulburări de memorie – dificultatea de a-și reaminti informații anterior învățate și
imposibilitatea de a acumula informații noi. Primele care se pierd sunt evenimentele
recente, în timp ce amintirile vechi pot fi conservate, cel puțin în primele stadii ale bolii;
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tulburări de vorbire – beneficiarul nu își mai găsește cuvintele, chiar pentru noțiuni
simple – numește obiectul prin categoria căreia i se subsumează (ceva de scris, în loc de
creion de exemplu);
incapacitatea de a efectua diferite activități motorii coordonate – beneficiarul nu mai
știe cum să se îmbrace adecvat, cum să încuie ușa, cum să folosească telecomanda etc.;
imposibilitatea de a recunoaște, identifica și denumi obiecte uzuale;
tulburări ale funcțiilor de organizare a activităților zilnice, incapacitatea de a lua decizii;
probleme legate de gândirea abstractă, tulburări de calcul, dezorientare temporală și
spațială, pierderea inițiativei;
false recunoașteri – la început dificultate în recunoașterea fizionomiilor cunoscute,
urmată de identificări eronate (foarte frecvent, beneficiarul își confundă soțul ori copiii
cu rude din trecutul îndepărtat);
confuzie între planul imaginar și realitate, ceea ce îi face pe unii beneficiari să
dialogheze (vorbească) cu televizorul;
pierderea permanenței obiectului, ceea ce face ca beneficiarul să nu-și mai poată
imagina existența a ceva ce nu se află sub privirile sale.

Care este rolul familiei și apropiaților?

În cazul în care sunteți în situația de a îngriji un beneficiar suferind de demență, trebuie
să vă informați foarte bine cu privire la evoluția și particularitățile acestei boli. Pe umerii
dumneavoastră va fi o mare responsabilitate și vor fi necesare eforturi foarte mari. Va trebui să
faceți față atât manifestărilor beneficiarului cât și reacțiilor dumneavoastră la stresul la care veți
fi supus. De asemenea, va trebui să vă luptați cu tendința de a nu oferi beneficiarului „pe tavă”
tot de ce are nevoie, fără a mai solicita de la el să se implice în nici o activitate, fapt care va duce
la grăbirea și sporirea dependenței lui de dumneavoastră. Asigurați-vă că încercați să-l implicați
în toate activitățile cotidiene, ca o formă de antrenament cognitiv, pentru a păstra cât mai mult
timp abilitățile funcționale.

Cum comunici cu o persoană care suferă de demență?

1. Contactul vizual
 Arată persoanei îngrijite că îl asculți și ai grijă ce are de spus.
 Arată atenția și interesul către persoana îngrijită.

2. Lucrați cu răbdare
 Cu un beneficiar care prezintă demență, discutați cu răbdare. Mintea lui s-ar putea să fi

răsturnat în gândire.
 Nu spune ceva de genul „Hei! Fii atent!”, e ca și cum ai spune cuiva cu tuse convulsivă:

„Hei, nu tuși!”.
 Atinge-l ușor sau spune-i pe nume.
 Atingerea ușoară de mână va face persoana îngrijită mai atentă.

3. Vorbiți lent
 Unul dintre motivele pentru care beneficiarul cu probleme de memorie deviază este că nu

poate urmări ceea ce spuneți.
 Mulți dintre noi nu cred că vorbim repede, dar pentru beneficiar, așa pare.
 Gândiți-vă la prima dată când ascultați o limbă străină.
 Nu poți spune cuvintele în afară de când vorbesc la viteză normală de conversație. Nu

trebuie să așteptați secunde între cuvinte, dar faceți un efort să încetiniți.
4. Folosiți propoziții scurte
 Când vorbim prea repede este greu pentru persoana îngrijită să înțeleagă dacă sunt

folosite propoziții complexe. Se va pierde și nu va fi atent.
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 Este bine să vorbești cu beneficiarul cu probleme de memorie în propoziții scurte.
 În loc să spui „Hei, bunica, mă bucur să te văd, cum a fost ziua ta?” împarte fraza în trei

părți.
 Oferindu-i mai mult timp pentru a procesa fiecare afirmație își va păstra atenția și îl va

ajuta pe beneficiar să nu se simtă frustrat.
 Priviți-l în ochi și urmăriți expresiile faciale ale persoanei îngrijite.
 Deoarece toate tipurile de demență se agravează treptat, acest lucru se poate schimba.

5. Rămâneți calm
 Când creierul cuiva nu funcționează așa cum trebuie, este înfricoșător pentru ei.
 Auzul oamenilor strigând sau vorbind cu voce tare sau furioși va deruta beneficiarul.
 Chiar dacă sunteți mai frustrată decât ați fost vreodată, nu lăsați vocea voastră să o arate.

6. Nu evidențiați pierderea de memorie
 Poate fi tentant să spui cuiva, „am vorbit despre asta, îți amintești?” Nu suntem obișnuiți

să ne repetăm și este frustrant.
 În viața de zi cu zi, nevoia de a ne repeta înseamnă că persoana nu ascultă. Nu este cazul

pentru persoana îngrijită.
 Dacă persoana îngrijită pune aceeași întrebare pentru a treia oară într-o oră, răspundeți la

fel cum ați făcut prima dată. În primele momente, persoana îngrijită poate să-și dea
seama că a cerut acest lucru deja când răspundeți din nou.

 În unele cazuri, persoana îngrijită va fi frustrată atunci când își dă seama că se repetă.
 Dacă întreabă „Am întrebat deja asta?” puteți răspunde sincer, dar nu insistați, mai bine

schimbați subiectul.
 Menținerea convorbirii cu persoana îngrijită minimizează timpul pe care el îl poate trata

ca momente proaste.
7. Înțelegeți zilele rele
 Spuneți beneficiarului „ o zi bună”, nu îl va vindecă, dar îi poate oferi bucurii.
 Înțelegeți că, într-o zi s-ar putea să fie într-o stare proastă sau nu vor să socializeze.
 Poți spune beneficiarului că îl iubești și îi lași în pace.
 Nu-i spuneți beneficiarului că este într-un fel sau altul – probabil că o știe.

8. Folosiți răbdarea
 Nu arătați beneficiarului că este într-o stare proastă, că uită lucrurile, îi este dureros.
 Discută mereu cu el cu răbdare, răspunde-i la întrebări repetitive în diferite moduri,

susține-l și încurajează-l.
 Dacă beneficiarul este unul din părinții voștri, vedeți acest lucru ca o oportunitate de a

reîntoarce toată grija pe care ți-au dat-o.
 Acesta este timpul pentru a compensa toate lucrurile rele pe care le-ați făcut în copilărie,

dați dovadă de răbdare cum au avut și ei.
 Când comunicați cu beneficiarul cu demență fiți clari, lenți, iubitori și răbdători.

Tehnici simple de îmbunătățire a memoriei
 folosirea unui jurnal și liste zilnice de activități;
 antrenarea creierului prin citit, dezlegare de cuvinte încrucișate;
 exerciții de logică activitatea fizică regulata este benefică indiferent de vârstă;
 o alimentație sănătoasă și echilibrată;
 suplimentele de vitamina E.

Implicarea în activități a persoanelor îngrijite, afectate de demență
Persoanele care suferă de demență au nevoie de provocări și trebuie implicate cât mai

mult în activitatea de zi cu zi. Activități cum ar fi gătitul, curățenia sau grădinăritul pot fi
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realizate împreună. Dacă lăsați persoana afectată să efectueze cât mai multe activități,
aptitudinile, independența și senzația de mulțumire ale acesteia se vor menține pe o perioadă mai
mare de timp. Lauda și recunoașterea sunt extrem de importante în acest sens. Ce trebuie avut în
vedere? Persoanele care suferă de demență au nevoie de activități și de sentimentul utilității.
Persoanele afectate trebuie motivate să se implice. Nu preluați dumneavoastră totul. Puteți face
multe lucruri împreună (acordați sprijin numai cât este necesar). Procesul este important!
Anumite munci pot fi considerate ca terapie ocupațională, indiferent de rezultat. Încercați să nu
vă lăsați afectați de comportamentele modificate, cum ar fi abuzul verbal. Agresivitatea este
deseori expresia deznădejdii interne. Concentrați-vă pe aptitudinile încă existente și subliniați-le
(lăudați-le). Un mediu de viață organizat și structurat le conferă sentimentul de siguranță.
Păstrați activitățile zilnice - rutina ajută!

Sfaturi:
 Este esențial ca persoana îngrijită cu demență să nu stea singur.
 Să rugăm persoana îngrijită să urmărească emisiuni la televizor, să discutăm cu persoana

îngrijită, să vedem ce a înțeles, ce a reținut, sau să citească un fragment dintr-un articol,
să vedem ce a reținut, să memoreze câteva versuri dintr-o poezie, să rezolve un rebus.

 Blamați boala, nu persoana îngrijită.
 Să înțeleagă că boala o face pe persoana îngrijită să reacționeze așa și că nu fac lucruri

nesăbuite deliberat.
 Să înțeleagă că afectarea cerebrală îl face să nu își poată inhiba pornirile.
 Să fie mai puțin pretențios în ceea ce privește ordinea în gospodărie.
 Să își ofere timp liber, din când în când, apelând la rude și prieteni pentru ajutor.
 Să încurajeze persoana îngrijită să facă exerciții pentru a avea un somn mai bun noaptea

și să evite somnul din timpul zilei.
 Este important să i se ofere o cană cu lapte, un ceai de plante, să asculte o muzică lentă,

să aibă o lumină difuză în cameră, un pat cu spătarul ușor înclinat poate ajuta beneficiarul
să se relaxeze.

 Încurajați beneficiarul să facă anumite lucruri casnice în limita posibilităților, îl puteți
ruga să mute anumite obiecte și să îl apreciați pentru aceasta. Unele persoane îngrijite
continuă să aibă simțul umorului: încurajați-i să joace cărți, să facă fotografii, etc.

Comportamentul îngrijitorului cu persoanele cu demență, aflate în îngrijiri la domiciliu?

Un îngrijitor/aparținător care oferă îngrijiri la domiciliu beneficiarului cu demență trebuie să țină
cont de faptul că modul în care se comportă influențează mult relația cu persoanele din jurul său.
În principal, îngrijitorul interacționează cu: persoana îngrijită, familia persoanei îngrijite, vecinii,
prietenii acestuia și medicii persoanei îngrijite. Cea mai importantă persoană cu care intră în
contact este persoana îngrijită astfel că dumneaei trebuie să-i acorde o atenție deosebită nevoilor
și preferințelor acestuia.
La baza meseriei pe care o practică trebuie să se regăsească principii precum respect pentru
demnitatea umană, încredere, toleranță, onestitate și empatie. Îngrijitorul trebuie să
conștientizeze faptul că orice loc de muncă are propriile cerințe și că în domeniul îngrijirii la
domiciliu acestea sunt extrem de importante pentru buna desfășurare a activității.

Sfaturile pentru prima întâlnire cu beneficiarul afectat de demență

Prima impresie contează cel mai mult. În primele 5 minute, atât persoana îngrijită, cât și familia
acesteia pot să își formeze o părere clară, pozitivă sau negativă. Este în interesul îngrijitorului ca
părerea să fie bună și de aceea se recomandă:
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 Să acorde o mare atenție aspectului exterior: ținută decentă și curată, machiaj natural,
accesorii foarte puține (chiar deloc) și coafură simplă.

 Să știe să comunice în limba persoanei îngrijite suficient încât să se poată prezenta și să
poată înțelege ce i se comunică.

 Să fie atent la tot ce i se spune și să manifeste interes atunci când se discută despre
persoana îngrijită.

 Să demonstreze că își cunoaște bine sarcinile și să pună cât mai multe întrebări legate de
activitatea pe care urmează să o desfășoare în raport cu beneficiarul afectat de demență.

 Să manifeste curiozitate față de necesitățile persoanei îngrijite, să se intereseze de toate
afecțiunile de care acesta suferă și să afle care îi sunt preferințele.

 Să utilizeze un limbaj simplu și pe înțelesul beneficiarului să se adreseze folosind
formulele de politețe. (Vă rog, Mulțumesc, Scuzați…)

Aspectul exterior și îmbrăcămintea îngrijitorului
Un îngrijitor trebuie să acorde o atenție deosebită igienei corporale personale și să se îmbrace
mereu decent.

• Să poarte haine curate și confortabile, iar încălțămintea trebuie să fie ușoară, moale , ușor
de prelucrat.

• Să dețină mai multe tipuri de haine, potrivite pentru diverse ocazii deoarece va participa
alături de beneficiar la evenimente culturale, vizite medicale și reuniuni de familie.

• Să se îmbrace decent și să inspire încredere.
• Să aibă o coafură simplă, o culoare a părului cât mai naturală și să evite să îl țină desfăcut

(dacă este lung) atunci când își îndeplinește activitățile zilnice.
• Să-și aplice un machiaj natural, să poarte cât mai puține accesorii, iar dacă are anumite

bijuterii să se asigure că acestea nu pot răni persoana îngrijită (ex: un inel mai mare poate
zgâria persoana îngrijită atunci când acesta este ajutat să se deplaseze).

• Să acorde o atenție mare îngrijirii corporale. Unghiile trebuie să fie scurte, mereu curate,

Reguli importante care trebuie respecte de către îngrijitor
 Să nu deschidă corespondența persoanei îngrijite.
 Să consemneze toate cheltuielile și încasările, sumele de bani încredințate decontându-se

exact.
 Să nu consume băuturi alcoolice și droguri în spațiul unde locuiește persoana îngrijită,

interdicția aplicându-se atât pe durata activităților sale, cât și în timpul liber.
 Să utilizeze telefonul din casa persoanei îngrijite doar dacă are aprobarea familiei

persoanei îngrijite (a persoanei care suportă cheltuielile).
 Să utilizeze calculatorul doar cu acordul persoanei îngrijite sau al familiei acestuia.
 Să respecte proprietatea privată a persoanei îngrijite. Nu are voie să arunce sau să

folosească un bun al acesteia fără acordul prealabil al persoanei îngrijite/familiei.
• De asemenea, îngrijitorul trebuie să respecte sistemele de valori și religia persoanei

îngrijite și familiei acestuia, să aleagă înțelegerea în locul criticii și să aibă un nivel
ridicat de toleranță deoarece persoanele cu demență sunt pretențioase.

• Îngrijitorul trebuie să poată purta o discuție calmă cu persoana îngrijită, să îi transmită o
stare de liniște și să fie prietenoasă. Răbdarea este o altă calitate cerută, beneficiarii fiind
mai irascibili datorită problemelor de sănătate pe care le au.

• În cazul în care îngrijitorul dorește informații de la persoana îngrijită, trebuie să îi
adreseze acestuia întrebări simple, să repete dacă este nevoie și să se asigure că a înțeles.

• În cazul în care există neînțelegeri, aceasta nu trebuie să ezite să transmită nemulțumirile
sale întâi familiei persoanei îngrijite.



128

Figura nr. 17.53

17.5.2. BOALA PARKINSON

Boala Parkinson reprezintă o boală neurodegenerativă progresivă, prin care sunt afectați
anumiți neuroni, ducând la scăderea cantității de dopamină de la nivel cerebral. Cauza este
incertă, dar sunt luați în considerare mai mulți factori care țin de mediu, toxici sau genetici.
Afecțiunea în sine nu este fatală, dar complicațiile acesteia pot crea probleme serioase
beneficiarului.

SimptomeleprincaresemanifestăboalaParkinson
Manifestările bolii Parkinson tipică încep în jurul vârstei de
50 de ani, dar există forme juvenile (la tineri) și forme cu
debut tardiv. Simptomele pot fi clasificate în motorii și non-
motori, existând o intercalare a acestora.

Principalele caracteristici sunt:
 bradikinezia (încetinirea mișcărilor voluntare);
 instabilitatea posturală cu tendință la căderi;
 tremor;
 rigiditate musculară.

Rigiditatea musculară, tremorul și hipokinezia sunt
manifestările motorii.
Rigiditatea musculară este datorată unei stări de contracție
musculare, predominant axiale (mușchii de pe linia mediană),
care determină și postura caracteristică (Figura nr.17.53). Pot
fi afectați și mușchii feței, dând un aspect inexpresiv, clipire
rară.
Tremorul este o mișcare repetitivă de „du-te vino”, de obicei
cu debut unilateral, la nivelul unui deget, a mâinii sau a
piciorului, evident în repaus, pe care persoana îngrijită nu-l
percepe în stadiile inițiale (Figura nr.17.54). În progresia bolii se va bilateraliza, ajungând să
cuprindă și alte segmente ale corpului.
Unul dintre primele semne ale bolii Parkinson este tremurarea unui braț în repaus. Pe măsură ce
boala progresează, atât mâinile cât și capul încep să tremure. Dacă o persoană este emoționată
sau îngrijorată, tremorul se intensifică, dar cu acțiuni conștiente, cum ar fi legarea pantofilor sau
lucrul cu o tastatură a computerului, aceasta scade. Uneori, în stadiile târzii ale bolii, tremurul
pleoapelor sau maxilarul inferior și limba sunt adăugate la tremurul mâinilor și capului.
Hipokinezia este senzația de lentoare în mișcări; ex. durează mai mult decât de obicei să ridice
un membru. Este acompaniată într-un grad variabil de bradikinezie.
Aceste caracteristici pot fi cuprinse sub termenul de parkinsonism, întâlnit și în alte afecțiuni
neurodegenerative.
Simptomatologia non-motorie debutează în general cu mult timp înaintea simptomelor motorii,
trecând neobservată. Se consideră că hiposmia (scăderea simțului olfactiv), depresia și
constipația preced cu ani celelalte simptome. Alte modificări includ:

tulburări ale somatoesteziei reprezentate prin dureri de origine musculo-scheletară
datorate rigidității musculare, crampe musculare sau distonii. Pot apărea parestezii ale
membrelor care pot merge până la senzația de „gură arzândă”;
anxietatea și depresia sunt două manifestări comune non-motorii : în evoluția bolii pot
apărea tulburări ale somnului și psihoze;
deteriorare cognitivă progresivă cu tulburări ale memoriei, atenției și de concentrare;
prin afectarea sistemul nervos autonom apar următoarele manifestări:
 disfuncție vezicală, disfuncție sexuală;

Figura nr. 17.54
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 tulburări din sfera gastrointestinală – salivație excesivă, dificultăți în evacuarea
intestinului, constipație;

 afectarea sistemului cardiovascular cu hipotensiune ortostatică și variații mari ale
tensiunii arteriale.

DiagnosticareaBoliiParkinson
Nu există un test specific în confirmarea bolii Parkinson. Diagnosticul este susținut prin istoricul
medical al beneficiarului, începutul și evoluția bolii și manifestarea simptomelor. Deși
anamneza necesită mult timp, poate aduce beneficii substanțiale în diagnostic, mai ales în
diferențierea altor afecțiuni care se prezintă asemănător. Examenul clinic poate evidenția
elemente adiționale a parkinsonismului.

Pentru confirmarea diagnosticului se recomandă:
 Rezonanța magnetică (RMN cranio-cerebral) cu scop de excludere a unor modificări

organice (tumori, infarcte lacunare, degenerescență lenticulo-hepatică) care stau la baza
simptomatologiei.

 Analizele de sânge sunt utile în determinarea unor cauze secundare de parkinsonism.
 Sunt necesare vizite multiple la medicul neurolog pentru evaluarea simptomatologiei și a

evoluției.

• Probleme de echilibru și mers: inițial, persoanele au dificultăți să meargă cu viteză normală
sau le este dificil să ridice complet un picior, ceea ce face ca piciorul se „trage” în spatele
celuilalt picior. Sau, pot face pași neobișnuit de mici pentru a merge mai departe sau pot utiliza
mai mulți pași minusculi pentru a se întoarce. În cele din urmă, probleme posturale au drept
consecință un tors înclinat. Dezechilibrul corporal rezultat poate determina persoana să se
poticnească sau să experimenteze aproape de căderi (Figura nr. 17.55).
Majoritatea din persoanle îngrijite nu dezvoltă probleme posturale decât după mulți ani după ce
au fost diagnosticați. Unele persoane îngrijite
experimentează, de asemenea, episoade de „îngheț”
atunci când nu se pot mișca timp de câteva secunde sau
minute. Deși nu există teste specifice pentru boala
Parkinson, există mai multe modalități de a face un
diagnostic. De obicei, un diagnostic se bazează pe un
examen neurologic care acoperă evaluarea simptomelor
și gravitatea acestora. Dacă simptomele sunt destul de
grave, se poate utiliza un test de testare a medicamentelor
anti-Parkinson. Scanările cerebrale pot fi făcute pentru a exclude alte boli ale căror simptome se
aseamănă cu boala Parkinson. Cel puțin două dintre simptomele primare de mai sus sunt
prezente atunci când se face un diagnostic al bolii Parkinson.
Conform scării Hoehn și Yahr, un sistem utilizat frecvent pentru a descrie cum progresează
simptomele bolii Parkinson, boala Parkinson are următoarele etape:
• Simptome prodromale (acele simptome care se pot dezvolta cu mulți ani înainte de diagnostic):
depresie, anxietate, oboseală, tulburări ale vederii culorii, constipație, pierderea acuității
mirosului (hiposmie), seborea (sclipirea pielii din jurul nasului, frunții, bărbie), probleme cu
somnul, gândirea încetinită.
• Stadiul I: simptome motorii pe o parte a corpului.
• Etapa II: simptomele răspândite pe ambele părți ale corpului.
• Etapa III: soldul începe să afecteze.
•Etapa IV: mai mare dificultate în mers, înghețare sau pași mici, rapizi. Mai multe probleme care
afectează centrul sau linia mediană a corpului, cum ar fi dificultăți la înghițire, echilibru și
creșterea problemelor non-motorii.

Figura nr. 17.55
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• Etapa V: nu se poate localiza independent, devenind dependentă de un scaun cu rotile sau de un
alt dispozitiv de mobilitate (Figura nr,17.56).
Aproximativ 40% dintre persoanele cu BP dezvoltă depresie (Figura nr.17.57), care poate fi
tratată cu medicamente și/sau consiliere. Este important ca persoanele cu BP și îngrijitorii lor să
raporteze semne de depresie medicului. Este posibil ca persoanele cu BP să nu-și recunoască
depresia și să reziste să ia medicamente pentru a trata acest simptom.
Persoanele cu Parkinson pot dezvolta unele dintre următoarele simptome pe măsură ce boala
progresează:
• Dificultăți de înghițire (de obicei un simptom ulterior):
cel puțin 50% dintre persoanele cu Parkinson dezvoltă
probleme de înghițire (disfagie) care pot determina
persoana să verse alimente sau lichide din gură sau să
trimită mâncare în spatele gâtul înainte de a fi gata de
înghițit.
 Vocea poate suna răgușită sau poate ieși în scurte

explozii. Adesea, problemele de vorbire se agravează în
timp. Problemele de vorbire pot fi ajutate cu logopedie.

• Probleme de cunoaștere (procesarea și utilizarea informațiilor): majoritatea persoanelor
diagnosticate cu BP vor experimenta un anumit grad de afectare cognitivă care crește în
severitate în timp. O persoană poate experimenta uitarea,
distractibilitatea, slăbirea abilităților de funcționare
executivă (rezolvarea problemelor, planificare, multi-
sarcini), procesare mentală mai lentă (reamintirea numelor,
învățarea informațiilor noi) și dificultăți de limbaj și
vizual-spațiale. Toate medicamentele trebuie monitorizate,
deoarece dozele mari la unele medicamente utilizate pentru
Parkinson pot provoca tulburări cognitive, cum ar fi
halucinații sau confuzie.
Diagnosticul activ și tratamentul funcțiilor motorii cauzate de boala Parkinson apar într-un grad
mai mare decât diagnosticul și tratamentul afecțiunilor cognitive care afectează viața. Adesea,
îngrijitorul familiei poate observa modificări ale cunoașterii chiar înainte ca persoana îngrijită să
le poată observa în el. Dacă observați schimbări cognitive, este o informație valoroasă pentru a
discuta cu destinatarul de îngrijire și pentru a le împărtăși cu medicul lor. (Consultați pentru mai
multe informații secțiunea Demența în boala Parkinson din această fișă tehnică.)

Sfaturi practice în îngrijirea persoanei cu Boala Parkinson

 Obținerea unui control optim al tremorului, tulburărilor de mișcare și ameliorare a
mersului.

 Regimul alimentar divers și bogat în fibre poate ameliora constipația.
Exercițiile fizice ajută la mobilitate, susțin forța musculară (Figura nr. 17.58), contribuie la
menținerea echilibrului și ameliorează depresia. Se pot încerca grădinăritul, dansul, aerobicul și
plimbările.

 Consultarea unui kinetoterapeut pentru a
deprinde anumite mișcări și exerciții.

 Respectarea măsurilor de prevenire a
căderilor: se recomandă ca întoarcerea să se
facă sub formă de „U” și nu pivotând pe un
picior, înlăturarea firelor electrice de pe
podea, înlăturarea covoarelor, obiectelor
care pot duce la împiedicare și cădere ș.a

Figura nr. 17.56

Figura nr. 17.57

Figura nr. 17.58
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 Asistarea persoanei în timpul îmbrăcatului, alimentației dificile.

Aspecte de conduită pentru îngrijitori sau aparținători
Una dintre cele mai importante, și uneori dificile
sarcini pentru îngrijitori este să aibă grijă de ei
înșiși. Aceasta include menținerea sănătății mintale
și fizice prin diverse activități de auto-training și
sportive. Alăturați-vă unui grup de sprijin pentru
îngrijitori, dacă este posibil. Totuși, grupurile de
sprijin vă ajută să întâlniți persoane care trec prin
ceea ce parcurgeți, dezvăluiți frustrările, acordați și
primiți sprijin reciproc și schimbați informații
despre resurse și strategii de coping. Ori de câte ori
este posibil să vă odihniți, luați pauze, faceți și
mențineți activități sociale și încercați să vă
păstrați simțul umorului.
Obțineți ajutor - nu încercați să faceți totul singur.
Un îngrijitor poate să-și reducă sentimentul de
izolare și îți oferă mai multă încredere în propria sa
capacitate de îngrijire. Având ajutor îți crește
capacitatea de a gândi creativ și te ajută să obții
pauzele necesare. Ajutorul este disponibil prin
servicii locale și comunitare. Acestea includ
vecinii, prietenii, bisericile, sinagogile, centrele de bătrâni, sănătatea de zi a adulților.

Sprijinirea unei relații bune
În cele din urmă, menținerea relației și a comunicării cu persoana cu Parkinson poate fi aspectul
cel mai provocator și plin de satisfacții în îngrijire (Figura nr. 17.59)
Pe măsură ce boala Parkinson progresează, rolurile se schimbă, iar persoana cu Parkinson poate
trece de la a fi un șef independent al gospodăriei la o persoană foarte dependentă care necesită un
nivel semnificativ de îngrijire. Cu toate acestea, cercetările arată că, în ciuda nivelului ridicat de
încordare, îngrijitorii cu relații de bună calitate au redus depresia și au obținut o sănătate fizică
mai bună.

 Rețineți! În calitate de îngrijitor, serviciul dvs. pentru persoana îngrijită nu depășește
măsurile în ceea ce privește dragostea, profunzimea îngrijirii și îngrijorarea.

17.5.3. BOALA ALZHEIMER

Ce trebuie să cunoaștem despre boala Alzheimer
Boala Alzheimer este cea mai întâlnită forma de demență, cuprinzând o serie de simptome cum
ar fi pierderea progresiva a memoriei, pierderea raționamentului și a capacității decizionale,
schimbări ale stării de spirit și comportamentului. Alte forme de demență sunt: demența
vasculara, boala Creutzfeldt-Jakobs, dementa fronto-temporală, demența din cadrul bolii
Parkinson, dementa toxică, forme ce au simptome asemănătoare, cauzate de degenerarea
progresiva și ireversibilă a celulelor nervoase de la nivelul creierului.

Figura nr. 17.59
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Cum se manifestă boala Alzheimer?
Boala Alzheimer progresează treptat, în evoluția sa distingându-se trei stadii:

Stadiul ușor în care simptome precum
dezorientarea în zone necunoscute, tulburările de
memorie de scurta durata, scăderea concentrării la
serviciu, trec neobservate sau sunt puse pe seama
vârstei (Figura nr. 17.60).

Acest stadiu este cel mai important pentru punerea
diagnosticului și pentru începerea tratamentului în vederea
maximizării succesului terapeutic.

Stadiul intermediar este cel în care persoana îngrijită devine retrasă social, neagă boala,
apare dezorientarea în locuri familiare, tulburările de limbaj, semnul „întoarcerii capului„
(la întrebări la care nu poate răspunde, beneficiarul întoarce capul spre însoțitor), etc.

Stadiul sever-avansat caracterizat prin indiferență socială, apatie, dependența de
îngrijire, necesită deseori internarea în centre speciale de îngrijire.

Pot aparea tulburări severe de comportament precum
agresivitate, agitație, vagabondaj. În aceasta faza se intamplă
frecvent ca persoanele îngrijite să rătăcească iar riscul de deces
cauzat de accidente rutiere, insolație, deshidratare, îngheț crește
exponențial.
Tratamentul bolii Alzheimer este complex și cuprinde atât
tratamentul medicamentos (Figura nr. 17.61), cât și terapia
psihologică și comportamentală, toate acestea având drept scop
încetinirea evoluției bolii. Din păcate, prin natura demenței, nici
persoana îngrijită, nici aparținătorii nu doresc să recunoască faptul că ceva nu este în regulă. Din
acest motiv vizita la medic este deseori amânată, întârziindu-se stabilirea unui diagnostic.
Depistarea timpurie a bolii și începerea tratamentului pot amâna degradarea mentală și oferă
persoanei îngrijite și familiei posibilitatea de a cunoaște boala cât mai bine, de a o accepta și de a
învăța cum să trăiască cu ea.

Relaționarea cu persoanele îngrijite cu boala Alzheimer
Cele mai importante aspecte în relația cu persoana îngrijită care suferă de Alzheimer sunt
înțelegerea, acceptarea, bunătatea și multă răbdare. Lipsa de răbdare manifestată de îngrijitor îi
transmite persoanei îngrijite senzația că a greșit cu ceva, ceea ce poate duce la nemulțumire și
tristețe, dar și la o stare de rău și de comportament agresiv. În plus, trebuie știut că persoana
îngrijită care suferă de demență, din cauza tulburărilor mentale, au doar o capacitate condiționată
de învățare, această capacitate diminuându-se progresiv pe parcursul evoluției bolii.

Îngrijirea speciala – rolul îngrijitorului/aparținătorului
Persoanele cu Alzheimer au nevoi speciale și necesită îngrijiri
deosebite, ceea ce poate fi o provocare pentru îngrijitor.
Principala preocupare este ca persoana îngrijită să-și păstreze
cat mai mult timp o oarecare independența și un sentiment de
încredere în sine, ceea ce nu este o sarcină ușoară. Îngrijirea
beneficiarilor care suferă de demență se diferențiază de cea a
celor cu alte afecțiuni sau a vârstnicilor prin faptul că, în
cazul bolii Alzheimer, are loc o scădere progresivă a
capacității persoanei îngrijite de a conlucra și colabora.
Îngrijitorul trebuie să poată înțelege trăirile persoanei îngrijite,

Figura nr. 17.60

Figura nr. 17.62

Figura nr. 17.61
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să gândească împreună cu acesta și în final sa decidă ce este mai bine pentru el. În acest sens
trebuie avute în vedere atât nevoile psiho-emoționale ale persoanei îngrijite, cât și aspectele
practice legate de îngrijire. În principiu, ar trebui depus tot efortul pentru a-i asigura persoanei
îngrijite o viață într-un mediu cunoscut, cu un program zilnic regulat și pe cât posibil
interacțiunea cu aceleași persoane. Aceasta este o premisă importantă pentru asigurarea
sentimentului de siguranță și de stabilitate emoțională (Figura nr. 17.62).

Prevenirea accidentelor
Prevenirea accidentelor în cazul persoanei îngrijite cu demență reprezintă un aspect important și
de prima prioritate în cadrul acordării îngrijirii, deoarece, prin pierderea progresivă a capacității
de a-și desfășura activitățile zilnice, apare un risc crescut de accident. În stadiile doi și trei ale
bolii cele mai frecvente accidente care pot apărea sunt căzăturile, arsurile sau opăririle.

Igiena corporala și îmbrăcămintea
Igiena corporala zilnica ar trebui efectuata o perioada cat mai îndelungată de către persoana
îngrijită. Asistarea parțiala, respectiv sprijinul substanțial, devin necesare în momentul în care
bolnavul nu mai poate urma succesiunea activităților de igiena personala. Îngrijitorul trebuie sa
se asigure ca apa folosita la baie are temperatura potrivita, că în cada nu exista pericolul de
accidentare, prin utilizarea covorașelor speciale, sa folosească scaune speciale de baie pentru
persoana îngrijită care nu mai colaborează deloc. În ceea ce privește îmbrăcămintea, respectiv
acțiunea de imbricare, pot apărea dificultăți într-un stadiu relativ timpuriu al bolii. De aceea, este
nevoie să i se asigure persoanei îngrijite haine cat mai ușor de îmbrăcat/dezbrăcat, care să îi fie
așezate la îndemână în ordinea în care le va îmbrăca, astfel încât îmbrăcarea să nu îi creeze o
stare de disconfort sau agitație.

Alimentația
Deoarece persoanele îngrijite confuze uită să mănânce, mănâncă prea mult sau nu mai pot
conștientiza dacă se alimentează corect sau nu, persoanele ce îngrijesc beneficiarii cu Alzheimer
trebuie să acorde o atenție specială acestor aspecte. O alta problema o constituie lipsa poftei de
mâncare. Aceasta poate avea multe cauze: persoana îngrijită crede ca a mâncat deja, nu are pofta
de mâncare din cauza lipsei de mișcare, exista probleme de masticație și deglutiție sau persoana
îngrijită nu mai este în măsură să utilizeze tacâmurile.

Aportul de lichide
Ca și în cazul mâncării, persoana îngrijită uita deseori sa bea lichide, ceea ce agravează situația
în cazul vârstnicilor cu o senzație de sete oricum redusă. În consecință, controlul și
supravegherea aportului de lichide sunt esențiale, necesarul zilnic fiind de cel putin 1,5 litri.

Probleme cu somnul și plimbările nocturne
La persoanele îngrijite cu demență „ceasul intern„ pare să funcționeze inversat: în cursul zilei
aceștea manifestă deseori somnolență dar în timpul nopții sunt treji. Insomnia este deseori
insoțită de o plimbare agitată și confuză, care nu poate fi influențată de beneficiar.
Trebuie verificat dacă persoana îngrijită nu doarme prea mult în timpul zilei și, dacă este posibil,
este recomandat să se facă plimbări prelungite în a doua parte a zilei, spre seară.

Aparținătorii trebuie consiliați și asistați corespunzător
În cadrul familiilor, fie ca este vorba de soț/soție sau de copii, îngrijirea beneficiarului presupune
multiple sacrificii și produce mult stres, care deseori poate ajunge dincolo de limitele
suportabilității.

http://www.sfatulmedicului.ro/index.php?module=Pages&action=slipincontinenta&param=adv3
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Consilierea și asistarea îngrijitorului unui beneficiar cu demență reprezintă astfel o componentă
indispensabilă a fiecărui program de îngrijire și asistență.

Sfaturi pentru familie:
De vină este boala, nu persoana îngrijită, Familia trebuie:
 să înțeleagă că boala îi face pe persoanele îngrijite să reacționeze așa și că nu fac lucruri

nesăbuite deliberat;
 să înțeleagă că afectarea cerebrală a persoanei îngrijite îl face să nu își poată inhiba

pornirile primitive;
 să fie mai puțin pretențioși în ceea ce privește ordinea în gospodărie
 să își ofere timp liber, din când în când, apelând la rude și prieteni pentru ajutor;
 să încurajeze persoana îngrijită să facă exerciții ca să aibă un somn mai bun noaptea și să

evite somnul din timpul zilei;
 o cană cu lapte, un ceai de plante, o muzică lentă, o lumină difuză, un pat cu spătarul ușor

înclinat pot ajuta beneficiarul să se relaxeze;
 să vă reamintiți că și persoanele îngrijite au nevoie de aprecieri -de exemplu: dacă este

vorba despre soțul dumneavoastră, îl puteți ruga să mute anumite obiecte și să îl apreciați
pentru asta;

 unii beneficiari continuă să aibă simțul umorului: încurajați-i să joace cărți, să facă
fotografii.

Îngrijirea beneficiarului cu boala Alzheimer

Adesea este foarte dificil să te ocupi de beneficiarii cu Alzheimer. Există totuși o serie de
reguli care vă pot ajuta să faceți față acestei situații.
Importanța rutinei. Rutina poate reduce numărul deciziilor pe care le aveți de luat și aduce
ordinea și structurarea într-o viață zilnică care ar fi haotică fără acestea. Pentru un
beneficiar atins de boala Alzheimer, rutina poate deveni sinonimă cu securitatea. Pe de altă
parte e importantă păstrarea, pe cât posibil, a unei vieți normale.
Păstrarea autonomiei persoanei îngrijite. Este important ca persoana îngrijită să-și poată
păstra autonomia cât mai mult posibil. Acest lucru diminuează sentimentul de depreciere și
vă ușurează sarcina.
Ajutați persoana îngrijită să-și păstreze demnitatea. Persoana îngrijită de care vă ocupați
este o ființă umană care dă dovadă de sentimente. Prin comportamentul dumneavoastră, îi
puteți da un sentiment de insecuritate. Evitați să vorbiți în prezența sa despre boală.
Evitați conflictele. Orice conflict este un stres inutil pentru dumneavoastră, dar și pentru
persoana îngrijită. Evitați să-i arătați greșelile și rămâneți calmi. Nu uitați niciodată că boala
este responsabilă de erori, nu beneficiarul.
Simplificați viața. Simplificați la maximum viața persoanei îngrijite. Evitați să-i dați lucruri
imposibile de rezolvat.
Păstrați-vă simțul umorului. Râdeți cu persoana îngrijită, dar nu de el. Umorul ajută să
faceți față dificultăților.
Siguranța. Datorită problemelor fizice și de memorie, persoana îngrijită riscă să se
accidenteze. Dumneavoastră va trebui să-i asigurați siguranța optimă.
Ajutați persoana îngrijită să rămână în formă. În numeroase cazuri, capacitățile fizice și
intelectuale ale persoanei îngrijite pot fi păstrate cât mai mult timp posibil. Exercițiile
adecvate depind de capacitatea fizică a persoanei îngrijite. De aceea este important să cereți
sfatul medicului.
Ajutați persoana îngrijită să-și păstreze cea mai bună parte a aptitudinilor sale restante.
Activitățile specifice îl pot ajuta să-și păstreze demnitatea și îi pot da un sens vieții sale.
Cineva care înainte era grădinar, comerciant etc. se va bucura să-și poată exersa în
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continuare aptitudinile profesionale. Nu trebuie uitat că boala va evolua, iar neplăcerile vor
evolua în timp. De aceea trebuie să urmăriți beneficiarul și să rămâneți flexibil în
organizarea activităților.
Facilitați comunicarea. În cursul evoluției bolii, comunicarea cu persoana îngrijită poate
deveni dificilă. Asigurați-vă că vederea și auzul nu sunt tulburate. Controlați și, dacă este
necesar, modificați dioptriile și aparatul auditiv. Vorbiți tare și clar beneficiarului,
poziționându-vă la înălțimea ochilor lui. La contactul cu persoana îngrijită, manifestați
dragoste și tandrețe. Persoanele îngrijite la care limbajul este perturbat necesită un alt mod de
comunicare. Învățați să înțelegeți limbajul corporal al beneficiarului. Atenție și la limbajul
dumneavoastră corporal. Căutați combinații de gesturi și cuvinte care să permită o
comunicare reală cu beneficiarul. Înainte de a începe să vorbiți, asigurați-vă că persoana
îngrijită vă ascultă.
Ajutor pentru memorie. În primele stadii ale bolii Alzheimer, folosiți câteva trucuri pentru
a ajuta beneficiarul să memoreze și să se orienteze și, prevenind astfel confuzia mentală.
Păstrați la îndemână albumele de fotografii cu membrii familiei, cu numele scrise clar,
astfel încât beneficiarul să știe cine este fiecare. Folosiți inscripții sau diverse desene viu
colorate lipite pe uși. În stadiile mai avansate ale bolii acestea însă nu mai au un efect prea
mare.

17.6. TEHNICI DE ÎNGRIJIRI APLICATE BENEFICIARILOR CU AFECȚIUNI ALE
SISTEMULUI OSTEO-ARTICULAR

17.6.1. OSTEOARTROZA DEFORMANTĂ LA ADULT (ARTROZ-ARTRITA)

Artroza este un alt nume folosit pentru osteoartrita, care, la
rândul ei, este un tip de artrita. Osteoartrita sau boala
articulară este cel mai frecvent tip de artrită. Este asociată
cu descompunerea cartilajului unei articulații (Figura
nr.17.63). Cartilajul este un material ferm, cauciucat, care
acoperă și amortizează capetele oaselor în articulații
normale. Funcția sa principală este de a reduce frecarea în
articulații și de a servi ca un „amortizor”.

De-a lungul timpului, cartilajul se poate uza în anumite
zone, reducându-și foarte mult capacitatea de a acționa ca
un amortizor. Pe măsură ce cartilajul se uzează, tendoanele și ligamentele se întind, provocând
durere. Dacă starea se înrăutățește, oasele s-ar putea freca reciproc, provocând și mai multă
durere și pierderea mișcării. Tulburarea afectează cel mai adesea mâinile și articulațiile
purtătoare de greutate, cum ar fi genunchii, șoldurile, picioarele și spatele, dar poate afecta
aproape orice articulație din corp. Femeile sunt mai frecvent afectate decât bărbații.

Printre simptomele artrozei se numără:
Dureri articulare, în special la mișcare.
Durere după supra-utilizare sau după perioade lungi de inactivitate.
Deformări în articulațiile mijlocii și capătului degetelor.
Aceste extinderi pot fi sau nu dureroase.
Zgomote ale articulațiilor în timpul mișcării.
Scăderea în mobilitate a articulațiilor.

Figura nr. 17.63
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Cauzele osteoartrozei
 Obezitatea. Excesul de greutate este principala cauza a artrozei Menținerea unei greutăți

ideale sau pierderea excesului de greutate poate ajuta la prevenirea osteoartrozei
genunchilor, șoldurilor și spatelui.

 Leziuni. Persoanele cu leziuni articulare legate de muncă sau accidente pot avea un risc
crescut de a dezvolta OA. De exemplu, persoanele care au suferit o vătămare severă la
spate pot fi predispuse să dezvolte artroză a coloanei vertebrale. Oamenii care au avut un
os rupt pe lângă o articulație sunt predispuși să dezvolte artroză în articulația respectivă.

 Factorii genetici. Unele persoane au un defect moștenit la una dintre genele responsabile
de realizarea cartilajelor. Acest lucru poate provoca cartilaj defect, ceea ce duce la
deteriorarea mai rapidă a articulațiilor. Persoanele născute cu anomalii articulare au mai
multe șanse să dezvolte osteoartroză, iar cei născuți cu o anomalie a coloanei vertebrale
(cum ar fi scolioza, o curbură a coloanei vertebrale) au mai multe șanse să dezvolte
artroză a coloanei vertebrale.

 Supra-utilizare comună. Utilizarea excesivă a anumitor articulații crește riscul de a
dezvolta OA. De exemplu, persoanele aflate în locuri de muncă care necesită îndoirea
repetată a genunchiului prezintă un risc crescut de a dezvolta OA a genunchiului.

 Vârstă. Deși vârsta este un factor de risc, cercetările au arătat că OA nu este o parte
inevitabilă a îmbătrânirii.

 Dezechilibrele hormonale, în special la femei în perioada postmenopauză.
Diagnosticarea artrozei și tratamentul este stabilit de medic

Principalele tipuri de artroza:- Exista 6 tipuri diferite de artroză: cervicală, a fațetelor
articulare, coxartroza, lombara, de genunchi și acromioclaviculara. Artroza poate afecta orice
articulație a corpului, iar riscul de a dezvolta un anumit tip de artroza crește o data cu vârsta.
Medicamentele și procedurile medicale nu sunt singurele metode de a gestiona simptomele
dureroase ale osteoartritei (OA). Atâta timp cât au existat oase și medici, oamenii au căutat
modalități de a face durerile și rigiditatea să dispară.

Complicațiile artrozei
Majoritatea oamenilor consideră că artroza este o problemă
care devine suficient de semnificativă pentru a afecta
activitățile zilnice. Uneori există complicații mai grave, cum
ar fi:
 distrugerea rapidă și completă a cartilajului rezultând

țesut liber în articulație;
 osteonecroza, numită și „moartea osoasă”( Figura nr.

17.64);
 fracturi de stres, care sunt crăpături la nivelul osului,

care se dezvoltă treptat ca răspuns la leziuni sau stres
repetat;

 sângerarea în interiorul articulației;
 infecție în articulație;
 deteriorarea sau ruperea tendoanelor și a ligamentelor

în jurul articulației, conducând la pierderea stabilității;
 nervi comprimați, complicație care poate apărea la

artrita coloanei vertebrale;
Terapii și îngrijiri alternative:

 Exerciții.Toate exercițiile fizice sunt exerciții bune,
atât timp cât nu îți stresează corpul. Dar când este Figura nr. 17.64
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vorba despre osteoartroză, este important ca atenția să se concentreze asupra factorilor
benefici a articulațiilor persoanei îngrijite. Este necesar ca kinetoterapeutul să creeze un
plan de exerciții care să facă mai puternici mușchii din jurul articulației, să reducă
durerea și să ofere cea mai mare gamă de mișcare.

 Acupunctură menține fluxul de energie care se mișcă prin corpul tău. Când fluxul
respectiv iese din echilibru, corpul se îmbolnăvește. Când este vorba de OA, se
recomandă de a pune ace în puncte specifice din corp pentru a reînnoi fluxul și a reduce
durerea și inflamația.

 Magneții pentru vindecare pot părea o opțiune atractivă. Sunt ieftine, ușor de utilizat și nu
au efecte secundare.

 Același lucru este valabil și pentru brățările de cupru. Cuprul ajută la formarea
globulelor roșii și ajută la formarea colagenului din oase și țesut conjunctiv.

 Uleiul de pește, este bogat în acizi grași omega-3 care poate ajuta la calmarea durerilor
articulare sau tandrețe, dar poate crea o senzație de greutate la stomac, inclusiv și unele
efecte secundare asupra respirației.

 Proceduri fizioterapeutice: magnetoterapia (aparatul poate fi procurat și folosit în
îngrijiri la domiciliu).

Remedii folosite la domiciliu pentru îngrijirea persoanelor cu artroză

 Dacă aveți dureri atunci când stați sau mergeți, încercați bretele sau inserțiile de pantofi.
Acestea mențin presiunea directă în afara articulațiilor.

 Stocați instrumentele în sertare, ceea ce va ușura strângerea și prinderea obiectelor.
 Reorganizați dulapurile astfel încât cele mai grele obiecte să fie depozitate aproape de

talie, pentru a preveni îndoirea și adăugarea de presiune la genunchi, dacă este acolo vă
este durerea..

 Când stai sau dormi, poziționează perne astfel încât să ofere sprijin pentru gât și spate.
 Pentru ușurarea durerii experimentați cu agenții calzi și reci (frig). Dă-ți seama care este

cel agent care influențează cel mai bine OA și folosește-l pentru a menține durerea și
rigiditatea la minimum.

 Dacă căldura ușurează starea, încercați băi calde sau dușuri pentru a obține ca sângele să
pompeze mai eficient în jurul articulațiilor dureroase. Douăzeci de minute cu o compresă
de încălzire ajută, de asemenea, ca și această metodă: încălziți-l la microunde câteva
secunde, înfășurați-l într-un prosop și aplicați-l pe piele.

 Realizați-vă singuri agentul rece, aruncând o cârpă umedă într-un sac de congelator.
Calmează articulațiile dureroase ale mâinii: frecționați-le cu ulei mineral, puneți mănuși
de spălat din cauciuc și țineți-le sub apa caldă de la robinet.

 Încercați o baie caldă de ceară de parafină pentru mâini și picioare dureroase. Introduceți
baia de parafină pentru a topi ceara. Acest lucru poate dura până la 30 de minute.
Înmuiați brațul sau piciorul de câteva ori pentru a se înveli, și înfășura cu o pungă de
plastic pentru a menține căldura. Scoateți ceară după 20 de minute.

Sfaturi pentru prevenirea artrozei
1. Consumul de calciu, este indispensabil pentru menținerea sănătății oaselor. Din acest motiv,
calciul trebuie să fie prezent în alimentația de zi cu zi. Calciul ajută la evitarea sau sa întârzierea
apariției și a altor afecțiuni degenerative, cum ar fi osteoporoza, o boală destul de frecventă în
cazul femeilor.
2. Consumul de fructe și legume. Acestea conțin o mulțime de vitamine și minerale care aduc
beneficii atât oaselor, cât și organismului în general. Printre alimentele cu un conținut mai bogat
de vitamina C întâlnim: citrice (portocale, grepfrut, mandarină), căpșuni, țelină,morcovi, varză,
broccoli. Acizii grași Omega-3, îndeosebi, par sa joace un rol important în controlarea
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inflamației și în îmbunătățirea vindecării leziunilor și articulațiilor, lucru care poate încetini
progresia artrozei.
3. Pierderea în greutate. Obezitatea este, de asemenea, o problemă de sănătate destul de
frecventă în zilele noastre și reprezintă o altă cauză a artrozei.
4. Mai multă mișcare. Efectuarea de exerciții fizice regulat și practicarea unui sport reprezintă
alte sfaturi pentru prevenirea artrozei. Mișcarea poate ajuta la evitarea bolilor articulare, însă
trebuie de acordat atenție și modalității în care se practică sportul. În cazul în care se practică
gimnastică, este important de menținut poziția corectă pentru a nu pune presiune excesivă pe
oase și cartilaje.
5. Poziție corectă. Poziția spatelui trebuie să fie corectă. Este bine să fie prezent un scaun
ergonomic. De asemenea, este necesar de schimbat poziția, dacă aceasta nu este confortabilă.
Este recomandată mișcarea în fiecare oră sau la fiecare 50 de minute.
6. Îngrijirea cartilajului. În prezent, există o mulțime de suplimente alimentare benefice pentru
organism. În cazul artrozei,recomandăm suplimentele de glucozamină, colagen hidrolizat și
acid hialuronic. Astfel, cartilajele, care susțin oasele întregului corp, vor fi mai rezistente. Nu
ezitam să aplicăm aceste sfaturi pentru prevenirea artrozei. De asemenea, nu uităm că pentru o
sănătate de fier trebuie de practicat un stil de viață sănătos, cu o alimentație adecvată și obiceiuri
benefice. În plus, se ține cont de faptul că la apariția durerilor la nivelul articulațiilor este
esențial de consulta un medic specialist de încredere.

17.6.2. COXARTROZA

Ce trebuie sa cunoască persoana îngrijită și îngrijitorul despre coxartroza

Ce este coxartroza? Coxartroza, cunoscută și sub denumirea de osteoartroză a șoldului, este o
afecțiune cronică care duce, în timp, la măcinarea cartilajului articular, provocând astfel dureri
puternice și pierderea mobilității. Coxartroza este o afecțiune care afectează calitatea vieții
persoanei îngrijite și, în unele cazuri, singura soluție pentru ameliorarea situației este intervenția
chirurgicală.
Coxartroza este una dintre cele mai frecvente artroze și, în același timp, una dintre cele mai
grave, deoarece afectarea sa duce la deficiențe serioase în stabilitatea și mobilitatea bolnavului.
Se întâlnește de obicei la vârsta de 50-60 de ani sau chiar la tineri, în caz de malformație a
articulației coxofemurale.

Coxartroza poate fi de două feluri:
A. Coxartroză primară - apare în mod natural în timpul procesului de îmbătrânire, după
depășirea vârstei de 60 de ani.
B. Coxartroză secundară - poate să apară și la persoana îngrijită tineri care suferă de deformații
anatomice la nivelul șoldurilor precum displazia de șold, boala congenitală care determină
dezvoltarea anormală a articulațiilor. Traumatismele de la nivelul șoldurilor precum și obezitatea
severă pot fi, de asemenea, responsabile pentru apariția coxartrozei secundare.

Cauzele care duc la apariția coxartrozei
Exista o serie de factori care facilitează apariția acestei afecțiuni, printre care și:

 stilul de viață sedentar
 fracturile osoase
 accidentările la nivelul articulațiilor
 obezitatea
 moștenirea genetică
 îmbătrânirea fiziologică a articulației, la vârste înaintate
 stilul de viață și ocupațiile care implică o presiune mare pe articulații.

https://dozadesanatate.ro/6-cauze-ale-durerilor-de-spate/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glucozamin%C4%83
https://dozadesanatate.ro/dureri-articulare-tratate-cu-plante-medicinale/
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Care sunt plângerile și acuzele din partea persoanei care suferă de coxartroză
 Stare de disconfort sau durere în șold, în zona inghinală, dar și la nivelul feselor.
 Dureri accentuate la efort fizic.
 Pierderea mobilității șoldului.
 Atrofierea mușchilor care susțin articulația.
 Apariția unor formațiuni de tip „ciocuri” osoase pe suprafața articulației bolnave.

Diagnosticul bolii este stabilit de către medic
Persoana care prezintă simptomele menționate mai sus, se va adresa la medicul ortoped la
recomandarea medicului de familie.

Cum decurge evoluția bolii și ce complicații poate da coxartroza netratată?
Coxartroza nu evoluează peste noapte, ci treptat, în timp apărând chiar și inflamații la nivel
lombar, dureri articulare la nivelul genunchilor, ba chiar și scurtarea membrului afectat cu până
la 5 centimetri. Persoana îngrijită care nu tratează artroza șoldului, poate ajunge sa fie
imobilizată la pat, mai ales dacă este vorba despre coxartroza bilaterală, adică atât la articulația
șoldului drept, cat și la articulația șoldului stâng.

Cum poți amâna sau preveni apariția coxartrozei ?
Nu există masuri speciale care pot preveni coxartroza, însa există masuri care pot preveni
evoluția rapidă a coxartrozei. În primul rând, este important ca această afecțiune a articulației
șoldului să fie diagnosticată cât mai repede. Apoi, se vor lua masuri care vor încetini evoluția
coxartrozei precum: limitarea efortului fizic intens, care pune presiune pe articulații, renunțarea
la stilul de viață sedentar(șederea pe scaun sau în pat) care implică multe ore petrecute pe scaun,
la birou, menținerea greutații în limitele normale și controale medicale periodice. Terapiile
precum fizioterapia și kinetoterapia pot fi de ajutor.

Cum se tratează coxartroza?
În stadiu incipient al coxartrozei, tratamentul se concentrează pe reducerea durerilor și pe
protejarea articulațiilor. Calmantele, medicamentele antireumatice și antiinflamatoare sunt
folosite dacă coxartroza este diagnosticata timpuriu. Kinetoterapia și fizioterapia sunt folosite
pentru a reduce durerile, dar și pentru a fortifica musculatura care susține articulația.
Dacă coxartroza este însă în stadiu avansat, singura metoda de tratament eficientă constă în
intervenția chirurgicală. Protezarea șoldului, adică artroplastia, este intervenția chirurgicală
folosită pentru tratarea coxartrozei dacă durerile nu pot fi ameliorate cu tratamentul
medicamentos, iar articulația limitează mobilitatea persoanei îngrijite. Printr-o asemenea
intervenție chirurgicală se implantează o articulație artificială care redă mobilitatea persoanei
îngrijite și elimină durerile.

Coxartroza se vindecă sau se ameliorează?
Tratamentul coxartrozei este simptomatic, acesta având rolul de a ameliora simptomele și de a
încetini evoluția bolii. Pe de alta parte, intervenția chirugicală necesită o perioada de recuperare
pentru ca mobilitatea sa fie recuperată complet.
Ce efect au injecțiile cu acid hialuronic pentru coxartroza?
Injecțiile cu acid hialuronic sunt și ele folosite pentru tratarea coxartrozei. Acidul hialuronic
umple golurile din cartilajul afectat de artroza șoldului, reducând astfel durerile persoanei
îngrijite.

Sfaturi pentru persoanele îngrijite cu coxartroză
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Persoanele îngrijite cu coxartroză trebuie să
urmeze neapărat un tratament adecvat care să
încetinească evoluția bolii (Figura nr. 17.65).
Aceștia trebuie să adopte un stil de viață care
sa corespundă cu nevoile și interdicțiile pe
care persoanele îngrijite cu coxartroză le au.
Pentru ameliorarea durerii oaselor bazinului,
dar și a articulațiilor șoldului, persoana
îngrijită ar trebui să ia, la recomandarea
medicului sau, medicamente cu efect calmant.
Pe de alta parte, îngrijirea articulațiilor poate
asigura amânarea cat mai multă a operației. Menținerea greutății în limitele adecvate, dar și un
stil de viață activ, însă nu solicitant, sunt de asemenea importante pentru articulații nedureroase,
mai ales în caz de coxartroză. Kinetoterapia, fizioterapia și tratamentele naturiste pot contribui la
menținerea calității vieții persoanelor îngrijite diagnosticate cu coxartroză, pentru o perioada cât
mai îndelungată.

Sfaturi pentru persoanele îngrijite grave dependente de pat
Se va folosi tipul de pat ortopedic, cu lungimea de 2 m, lățimea de 80-90cm. Înălțimea de la
dușumea până la saltea trebuie sa fie de 60 cm așa încât să-i permită persoanei îngrijite să poată
să coboare la nevoie din pat, să poată sta în poziție șezând, sprijinindu-și picioarele comod pe
podea. Aceste paturi sunt prevăzute cu somiera mobilă la care cadranul somierei este de 2,3 sau
4 bucăți articulate, dând posibilitatea de așezare a persoanei îngrijite în poziții foarte variate.
Patul poate fi prevăzut cu următoarele accesorii:
 saltele ortopedice;
 saltele pentru prevenirea escarelor;
 perne;
 cearșafuri: unul simplu și unul plic;
 una/ doua fețe de pernă;
 mușama și aleză în funcție de caz;

Auxiliar patul poate fi prevăzut cu:
 sprijinitor de perne;
 rezemător de picioare;
 apărătoare laterală;
 măsuță adaptabile la pat pentru servirea hrănii.

Schimbarea lenjeriei de pat cu persoana îngrijită în pat
Pătura și cearșaful de sub pătură se împăturesc în trei sub forma de armonica. Aleza se rulează
împreună cu mușamaua, fie în lățime dacă schimbarea se face în lungime, fie în lungime dacă
schimbarea se face în lățime. Cearșaful se rulează în lungime când schimbarea se face în lungime
și în lățime când schimbarea se face în lățime. Manevrele sunt executate de către două persoane
care se așează de o parte și de alta a patului. Una dintre persoane sprijină și supraveghează
persoana îngrijită iar cea de-a doua adună lenjeria murdară și o înlocuiește cu una curată.Lingeria
murdară se strânge în sac de polietilenă. După schimbarea lenjeriei se face curățenie umedă, se
aerisește camera.

Asigurarea igienei personale corporale și vestimentare a persoanei îngrijite
Pentru menținerea tegumentelor într-o stare perfectă de curățenie în vederea prevenirii unor
complicații cutanate, pentru stimularea funcțiilor pielii, pentru asigurarea unei stări de confort
persoana îngrijită va face baie sau dus, cel puțin de 2 ori pe săptămână. Cu această ocazie i se va
schimba și lenjeria.

Figura nr. 17.65
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Materialele necesare sunt: termometru de baie, săpun, mănuși de baie, alcool, lenjerie curată
încălzită, cască pentru protejarea parului. Cada fiind spălată și dezinfectată se umple cu apă pe
jumătate. Temperatura apei trebuie sa nu depășească 37-380C. Persoana îngrijită este invitată să
urineze, ajutată sa se dezbrace, și se protejează părul iar la intrarea în cadă îngrijitorul îi
supraveghează reacția. Rolul îngrijitorului este de a supraveghea persoana îngrijită astfel încât
dacă starea persoanei se alterează să poată lua atitudinea corespunzătoare ce se impune situației.

Efectuarea toaletei generale și pe regiuni a persoanei îngrijite imobilizate
Materialele necesare sunt: paravan, 3 prosoape de culori diferite, 3 mănuși de baie de culori
diferite, săpun neutru, perie de unghii, foarfece pentru unghii, pila, perie de dinții, pastă de dinți,
pahar cu apă, pahar cu soluție antiseptică pentru gargară, lighean, mușama, aleză, pudră de talc,
cană pentru apă caldă, găleată pentru apa murdară, un cearșaf sau flanelă, termometru de baie,
alcool mentolat sau camforat. Ordinea în care se executa baia este: fața, gâtul, membrele
superioare, partea anterioară a toracelui, regiunea abdominală, partea posterioară a toracelui,
regiunea sacrală, membrele inferioare, organele genitale și la sfârșit regiune perianală.
Efectuarea toaletei cavității bucale se face de către persoana îngrijită, acesta fiind ajutată să stea
în poziție semișezândă sau decubit lateral la marginea patului.
Persoana îngrijită este servită cu pahar cu apă, pasta și periuță de dinți iar lenjeria este protejată
cu un prosop.
Observarea poziției persoanei îngrijite în pat
Persoana îngrijită cu coxartroză poate adopta o poziție vicioasă datorată durerii și modificărilor
apărute la nivelul articulației coxofemurale.
Poziția antalgică adoptată de persoana îngrijită poate produce modificări semnificative la nivelul
altor articulații sau la nivelul coloanei vertebrale de aceea se impune corectarea permanentă a
viciilor de postură.

Schimbarea poziției și mobilizarea persoanei îngrijite
Poziția persoanei îngrijite cu coxartroză este de decubit dorsal, decubit lateral pe partea
neafectată. Schimbarea poziției persoanei îngrijite cu coxartroză se efectuează de 1-2 persoane
(pasiv) care trebuie sa urmărească următoarele principii: prinderea persoanei îngrijite se va face
precis, sigur, cu toata mâna, cu degetele alăturate așezând palma pe suprafața corpului, protejând
regiunea dureroasă; așezarea îngrijitorului/aparținătorului cat mai aproape de pat cu picioarele
depărtate pentru a avea o bază de susținere cât mai mare, genunchi flectați și coloana vertebrală
ușor aplecată.
Scopul mobilizării este mișcarea persoanei îngrijite pentru a preveni complicațiile ce pot apărea
datorită imobilizării prelungite, din cauza presiunii exercitate asupra țesuturilor cuprinse intre
planurile osoase și suprafața dură a patului. Mobilizarea se face în funcție de natura boli, starea
generală și cuprinde exercițiile pasive și active pentru refacerea condiției musculare, a tonusului
muscular, menținerea mobilității articulare, asigurarea stării de bine și independență, stimularea
organismului și circulația sangvină pentru prevenirea tulburărilor locale de circulație (roșeața,
edem, escare, necroze) și încetinirea circulației în clinostatism, formarea trombozelor și a
pneumoniilor hipostatice. Programul trebuie respectat cu strictețe astfel încât la fiecare 2 ore
persoana îngrijită sa fie așezat într-o altă poziție decât cea inițială și să fie consemnat în foaia de
îngrijire a persoanei îngrijite. Mobilizarea activă a persoanei îngrijite se reia la indicația
medicului sub supravegherea strictă a asistentului medical și evitându-se complicațiile
ortostatismul prelungit.

Dacă persoana îngrijită are probleme cu articulația genunchiului
respectați următoarele reguli

1. se vor evita statul în picioare și mersul pe teren accidentat; mersul pe bicicletă este favorabil;
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2. se vor evita pozițiile de flexie accentuată a genunchiului (poziția ghemuita, poziția
mahomedană etc.);
3. se va evita păstrarea prelungită a unui și aceluiași unghi de flexie a genunchiului (așezat pe
scaun, fotoliu);
4. se vor evita rotările ample ale corpului când piciorul este fixat la sol forțându-se ligamentele și
meniscul;
5. se va evita purtarea îndelungată a pantofilor cu tocuri înalte; se vor purta tocuri joase și moi;
6. se vor evita traumatismele și microtraumatisme directe (loviri, stat pe genunchi);
7. se va evita creșterea ponderală;
8. se vor corecta eventualele tulburări de statică ale picioarelor;
9. se va menține o forță musculară bună;
10. se vor efectua mișcări libere flexie, extensie (pentru, încălzirea, genunchilor) după repaus
prelungit, sau/și înaintea de ridicarea în ortostatism;
11. se va recomanda mersul cu sprijin în baston.

Regulile de utilizare a bastonului:
 se ține în mâna opusă membrului afectat, sprijinul făcându-

se simultan pe baston și membrul pelvin bolnav, centrul de
greutate căzând cât mai la mijlocul liniei dintre ele;

 cu bastonul lângă corp, cotul trebuie să aibă o flexie ușoară
(cca 30 grade);

 respectiv bastonul să ajungă la marginea superioară a
marelui trohanter;

 vârful bastonului pe sol va fi întotdeauna pe aceeași linie cu
piciorul care este protejat (Figura nr.17.66).

Sporturi recomandate: înot, ciclism, canotaj (Figura nr.17.67).
Este reomandat tratamentul balnear în stațiuni cu bioclimat
sedativ-indiferent, excitant-solicitant în funcție de patologia
asociată, mai ales în stațiuni care posedă bazine pentru hidrokinetoterapie.
Se va recomanda reamenajarea locuinței corespunzător cu nevoile actuale ale persoanei îngrijite:
plasarea obiectelor cu utilizare mai frecventă pe rafturi cu înălțimea situată între talie și piept;
înlocuirea căzii cu cabina de duș, dacă este necesar plasarea unui scaun în interiorul acesteia;
plasarea obiectelor în frigider pe rafturile din compartimentul superior; accesul în locuință (dacă
aceasta este situată la un nivel superior) se va face cu ajutorul liftului pentru a evita
urcatul/coborâtul scărilor; înălțarea scaunului de toaleta pentru a evita flexia maximă a
genunchilor; plasarea unor bare de sprijin pe pereții camerelor.

17.6.3. GONARTROZA

Informații de baza pentru îngrijitori și persoanele
îngrijite care suferă de gonartroza în condiții de

domiciliu

Gonartroza este o boala degenerativă a articulațiilor
genunchilor, provocată de fărâmițarea cartilajului până la
distrugerea completă a acestuia, având ca rezultat
deformarea articulației (Figura nr.17.68, Figura nr 17.69).
Astfel, reacțiile inflamatorii mai puțin severe sunt fenomene
secundare, apărute din procesele de degenerare. În mai mult Figura nr. 17.68

Figura nr. 17.66

Figura nr. 17.67
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de jumătate din cazurile în care un genunchi este afectat,
ambii genunchi vor prezenta gonartroză. Gonartroza este o
boală progresiva și afectează toate elementele care formează
articulația genunchiului Genunchii sunt unele dintre cele mai
importante articulații din corp - ne permit să ne deplasăm
dintr-o locație în alta. Fără aceste articulații, mersul nu ar fi
posibil și atunci când aceste articulații dezvoltă probleme,
mersul și mișcarea nu pot deveni doar mai dificile și mai
incomode, ci și dureroase. Gonartroza este una dintre
problemele de frunte care provoacă dizabilitate în întreaga
lume.

Cauzele ce duc la apariția gonartrozei
Principalul factor de risc este excesul de greutate. Persoanele supraponderale sau obeze sunt
supuse riscului de a dezvolta gonoartroza genunchiului. Îndepărtarea meniscului (parțial sau total)
și deformarea genunchiului reprezintă doi alți factori de risc pentru dezvoltarea osteoartritei.
Alte cauze care pot duce la apariția gonartrozei:
 tulburări metabolice;
 tulburări hormonale;
 leziuni la genunchi (vânătăi, entorse, fracturi, oase crăpate, ligamente sfâșiate sau

menisc);
 intervențiile chirurgicale efectuate pe zona genunchiului;
 boli inflamatorii (reumatism, artrită);
 tulburări endocrine;
 anomalii genetice ale structurii țesuturilor;
 factori de vârstă.

Ce plângeri manifestă persoana îngrijită care suferă de gonartroza
Durerea care apare în timpul mișcării, determină persoana îngrijită, care suferă de gonartroză, să
încerce să salveze membrul afectat prin limitarea activității fizice și adesea profesionale, ceea ce
duce la restrângerea mobilității în articulație și chiar contractarea într-o poziție îndoită. În stadiul
ulterior al dezvoltării bolii, durerea are loc și în stare de repaus.

Unele dintre simptomele comune ale gonartrozei includ:
• Scârțâit în timpul mișcării, cauzate de suprafețele
articulare care se freacă una de cealaltă.
• Umflarea ușoară în jurul articulației (Figura nr.17.70).
• Durerea este mai severă după activitate sau spre
sfârșitul zilei.
• Dificultate în efectuarea flexiei și extinderii (îndoirii și
dezdoirii ) genunchiului.
• Umflarea ușoara a genunchiului.
• Roșeața și temperatură crescută în zona articulației
genunchiului, în special după exerciții sau alte eforturi.
• Dificultate în efectuarea flexiei/îndoirii și
extinderii/dezdoirii genunchiului.

Metodele de alinare și ameliorare simptomatică în
gonoartroză

Alegerea celui mai eficient tratament pentru gonatroză
depinde de stadiul și factorii care au cauzat apariția bolii.
Scopurile tratamentului includ ameliorarea durerii și
îmbunătățirea stării funcționale.

Figura nr. 17.71

Figura nr. 17.70

Figura nr. 17.69
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Tratamentul medicamentos este inevitabil pentru gonartroza, se stabilește de către medic
Tratamentul medicamentos trebuie urmat pe o perioadă lungă de timp pentru a acționa asupra
bolii, dar atenție la efectele secundare. Tratamentul cu antiinflamatoare va ameliora durerea și
inflamația articulației (Figura nr.17.71). Pastilele nu vor vindeca articulația bolnavă, dar vor face
viața mai ușoară pentru beneficiar. Pentru a elimina durerea, persoana îngrijită trebuie sa apeleze
la masaj și gimnastică specială, activând astfel procesul de circulație a sângelui în zona afectată.
Puteți folosi în suplimente alimentare precum tabletele cu condroitină și acid hialuronic.
Persoanei îngrijite se va administra strict medicamentele prescrise de medic.

 Rețineți! Îngrijitorul va urmări administrarea corectă, va reaminti și, de asemenea, va
atrage atenția în caz de reacții adverse cu informarea medicului.
Tratamentul kinetoterapeutic este binevenit pentru gonartroză. Consultați un specialist care va
recomanda tehnicile necesare, care le veți putea efectua
în condiții de domiciliu. Terapia fizică în gonartroză este
o componentă importantă a tratamentului și nu trebuie
neglijată. Tratamentul kinetoterapeutic constă într-un set
de exerciții menite să consolideze sănătatea persoanei
îngrijite, concepute special pentru a combate boala
(Figura nr.17.72). Toate schemele de exerciții
terapeutice includ regulile de bază pentru a evita
supraîncărcarea și pentru a asigura o eficiență maximă:

toate mișcările sunt realizate lent, iar amplitudinea acestora crește treptat;
exercițiile se desfășoară zilnic;
durata totală a exercițiilor fizice în timpul zilei nu trebuie sa depășească 35-45 minute
împărțite în 3-4 perioade de cate 10-15 minute fiecare;
odihna după fiecare sesiune ar trebui sa fie de cel puțin 4 ore;
începeți sesiunea cu relaxarea musculaturii piciorului pentru a îmbunătăți fluxul sanguin.

Prevenirea gonartrozei
Prevenirea bolii este foarte importantă. Pentru a preveni deformațiile în urma gonartrozei, trebuie
să limităm greutatea pusă pe genunchi și să facem exerciții fizice. Dacă observați primele semne
de boală, trebuie să vă adresați imediat medicului. Cu cât se efectuează mai rapid o examinare
asupra gonartrozei și se tratează, cu atât este mai bine pentru persoana îngrijită. Trebuie să
îmbunătățiți starea ligamentelor genunchiului, iar pentru a face acest lucru, trebuie sa urmați
anumite reguli:

purtați pantofi confortabili;
urmați o alimentație adecvată;
practicați exerciții regulate (în special mersul pe bicicletă);
evitați să puneți greutăți mari pe articulația genunchiului;
administrați vitamine.

Exercitii fizice benefice în gonartroza
Cel mai bine este să începeți terapia fizică sub supravegherea unui terapeut, dar multe persoane
îngrijite cu gonartroză ușoară fac exerciții, care sunt explicate în manuale speciale sau se
consultă cu instructori de gimnastică. În orice caz, țineți cont de următoarele recomandări:

Începeți încet. Pentru a întări mușchii și pentru a-i face mai flexibili, este nevoie de timp,
iar o creștere prea rapidă a sarcinii duce aproape întotdeauna la accidentări. Începeți prin
exerciții simple și atunci când mușchii devin mai puternici, veți putea crește greutatea.

Figura nr. 17.72
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Nu ignorați durerea. Gimnastica în gonartroză articulației genunchiului nu ar trebui sa
cauzeze durere. Posibil să simțiți un disconfort atunci când întindeți mușchii, dar dacă
există durere, ar trebui să opriți exercițiile și sa lăsați mușchii să se odihnească câteva zile.
Un exemplu de exercițiu este strângerea unei perne intre genunchi, în timp ce beneficiarul
sta întins pe podea. Se strânge perna cu putere maxima pentru 5 secunde, apoi se
relaxează mușchii pentru o perioada de timp, și se repeta aceasta mișcare de 10 ori. Un alt
exercițiu simplu este mersul pe jos. Acesta ajuta la întărirea mușchilor și crește rezistența.
Încercați sa faceți cel puțin 3000 de pași în fiecare zi.

Tratament naturist pentru gonartroza
Pentru a elimina durerile cauzate de gonartroză persoana îngrijită trebuie să scadă în

greutate.
O dieta similară cu cea Mediteraneeana ajută la refacerea cartilajului. Această dietă

conține alimente bogate în aminoacizi - pește, ulei de măsline, fructe; vitamina C - portocale,
mandarine, lămâi, struguri, afine, salată, ceapă; vitamina E - spanac, migdale, nuci, avocado și
uleiuri naturale; beta caroten - morcovi, brânză, ouă, sare, fasole și fructe uscate; vitamina D -
pâine, lapte, cereale, pește gras, stridii; vitamina A - ficat, rinichi, produse lactate, ouă, ardei
dulci, pepeni, roșii, broccoli, morcovi, caise, grapefruit și legume verzi. Nu este indicat să se
consume prea multă cafea, carne și alcool, deoarece acestea produc acid în exces în organism.

Excesul acidului în organism duce la inflamarea articulațiilor.
Gelatina este folosită ca cel mai bun remediu natural pentru regenerarea cartilajelor.

Zilnic trebuie sa includeți 10 g gelatină dacă vreți sa o utilizați în refacerea cartilajul
genunchiului. Tratamentul cu gelatină durează 30 de zile, iar apoi 6 luni de pauza. Puteți
cumpăra gelatina din magazinele cu produse alimentare sănătoase, dar cel mai bine este sa luați
gelatina din carne de vita.

Compresa cu argilă și lămâie este foarte eficientă. Semințele din două lămâi se macină, se
adaugă 4 linguri de argilă și 1 albuș de ou. Se amestecă totul pană se obține o pastă consistentă.
Puneți amestecul pe tifon și puneți-l pe genunchi. Legați bine și lăsați compresa să acționeze
peste noapte

Recomandări pentru tratarea gonartrozei în stațiuni balneoclimaterice

Pentru a preveni sau trata gonartroza se recomandă tratament în stațiuni
balneoclimaterice cu oligominerale, iodurate sau sulfuroase. Pentru a beneficia de aceste
tratamente și pentru a scăpa parțial sau total de durere, dar și pentru a corecta mersul, beneficiarii
pot vizita următoare stațiuni din România:

• Ape sulfuroase: Herculane, Pucioasa
• Ape cu oligominerale: Gioagiu, Felix
• Ape iodurate: Govora, Bazna
• Ape sărate clorurate: Ocna Sibiului, Amara, Lacul Sărat

ATENȚIE! Nu ignorați semnele timpurii ale oricărei afecțiuni. Cu cât ajungeți la medic mai
rapid, cu atât șansele de vindecare sau control al afecțiunii cresc exponențial.

17.6.4. OSTEOPOROZA

Osteoporoza este o afecțiune caracterizată printr-o scădere a densității osoase, reducând
puterea sa și rezultând cu oase fragile. Osteoporoza duce literalmente la un os poros anormal
care este compresibil, ca un burete. Aceasta tulburare a scheletului slăbește osul și duce la
fracturi frecvente în oase.
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Osteoporoza înseamnă „os poros”. Privită sub microscop, osul sănătos arată ca un fagure
de miere. Când apare osteoporoza, găurile și spațiile din fagure sunt mult mai mari decât în osul
sănătos. Oasele osteoporotice își pierd densitatea sau masa și conțin structuri anormale ale
țesuturilor. Deoarece oasele devin mai puțin dense, ele se slăbesc și există o probabilitate mai
mare să se rupă.

Cauzele osteoporozei
Osteoporoza apare atunci când există un dezechilibru între formarea osoasă nouă și

resorbția osoasă veche. Corpul poate să nu reușească să formeze suficient os nou, sau prea mult
os poate fi reabsorbit, sau ambele. Două minerale esențiale pentru formarea normală a osului,
sunt calciul și fosfatul. De-a lungul tinereții, corpul folosește aceste minerale pentru a produce
oase. Calciul este esențial pentru buna funcționare a inimii, a creierului și a altor organe. Pentru a
menține organele critice în stare funcțională, organismul reabsoarbe calciul stocat în oase pentru
a menține nivelul de calciu din sânge. Dacă aportul de calciu nu este suficient sau dacă
organismul nu absoarbe suficient calciu din intestin, producția osoasă și țesutul osos pot suferi.
Astfel, oasele pot deveni mai slabe, rezultând oase fragile care se pot rupe ușor.

Cauza principală a osteoporozei este lipsa anumitor hormoni, în special estrogen la femei
și androgen la bărbați. Femeile, în special cele cu vârsta mai mare de 60 de ani, sunt frecvent
diagnosticate cu această boală. Menopauza este însoțită de un nivel mai scăzut al estrogenului și
creste riscul femeii de a dezvolta osteoporoza. Alți factori care pot contribui la pierderea osoasă
la aceasta grupă de vârstă includ consumul insuficient de calciu și vitamina D, lipsa exercițiului
de greutate și alte modificări legate de vârstă în funcțiile endocrine (în plus față de lipsa de
estrogen).

Simptomele osteoporozei

Etapele timpurii ale osteoporozei nu cauzează simptome sau semne de avertizare. În cele
mai multe cazuri, persoanele cu osteoporoză nu știu că au această afecțiune până când au o
fractură.

Dacă apar simptome, unele dintre cele mai timpurii pot include:

 friabilitatea gingiilor
 crampe musculare.
 unghii slabe și fragile.

Simptomele osteoporozei severe pot include o fractură de la o cădere sau chiar de la un
strănut puternic sau tuse. Acestea pot include, de asemenea, dureri de spate sau gât, sau pierderea
din înălțime. Aceste ultime două simptome pot fi cauzate de o fractură de compresie. Aceasta
este o pauză într-una din vertebrele de la gât sau din spate, care este atât de slabă încât se rupe
sub presiunea normală din coloana vertebrală.

Fără un tratament adecvat, osteoporoza se poate înrăutăți. Pe măsură ce oasele devin mai
subțiri și mai slabe, riscul de fractură crește.

Prevenirea osteoporozei printr-un stil de viață sănătos

O bună nutriție și exerciții regulate sunt esențiale pentru menținerea sănătății oaselor pe
tot parcursul vieții.

Proteina este unul dintre componentele de bază ale osului. Și în timp ce majoritatea
oamenilor primesc o cantitate mare de proteine în dieta lor, alții se lipsesc. Vegetarienii și
veganii pot obține cantități suficiente de proteine în dietă dacă caută în mod intenționat surse
adecvate, cum ar fi soia, nuci, leguminoase, lactate și ouă, dacă este permis. Adulții mai în vârstă
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pot, de asemenea, consuma mai puțină proteină din diferite motive. Suplimentarea cu proteine
este o opțiune pentru prevenirea osteoporozei.
 Greutate corporală

Subponderabilitatea crește șansele de pierdere osoasă și fracturi. Excesul de greutate este
acum cunoscut pentru a crește riscul de fracturi în braț și încheietura mâinii. Astfel, menținerea
unei greutăți corporale adecvate este benefică pentru oase, la fel ca și pentru sănătate în general.
 Calciu

Bărbății și femeile cu vârste intre 18 și 50 de ani au nevoie de 1000 de miligrame de
calciu pe zi. Aceasta suma zilnică crește la 1.200 miligrame atunci când femeile împlinesc 50 de
ani, iar bărbății împlinesc 70 de ani. Sursele bune de calciu includ:

 produse lactate cu conținut scăzut de grăsimi;
 legume cu frunze verzi;
 conserve de somon sau sardine cu oase;
 produse din soia, cum ar fi tofu;
 cereale fortificate cu calciu și suc de portocale.

Dacă vă este dificil să obțineți suficient calciu din dieta dvs., luați în considerare
administrarea suplimentelor de calciu. Totuși, prea mult calciu a fost asociat cu pietrele la rinichi.
Se recomandă ca aportul total de calciu, de la suplimente și dietă combinat, să nu fie mai mare de
2.000 de miligrame pe zi pentru persoanele mai în vârstă de 50 de ani.

 Alimentația
Obținerea suficientă de calciu și a vitaminei D este unul din primii pași pentru prevenirea

sau reducerea efectelor osteoporozei. Vitamina D ajută organismul să absoarbă calciul. Calciu se
găsește în multe alimente, inclusiv produse lactate precum lapte și iaurt.
 Mișcarea și exercițiile fizice

Exercițiile joacă un rol important în construirea și menținerea forței osoase și a mușchilor.
De asemenea, exercițiile ajută la reducerea căderilor prin îmbunătățirea echilibrului și ajută la
reabilitarea fracturilor. Mușchii și oasele răspund și se întăresc atunci când sunt „stresate”. Acest
lucru poate fi realizat prin exerciții de purtare a greutății sau de impact.

De ce exercițiul este vital pentru sănătatea osului și a mușchilor:
Construiește oase puternice în tinerețe. Se estimează ca o creștere de 10% a masei

osoase de vârf la copii poate reduce riscul unei fracturi osteoporotice în timpul vieții adulte cu
50%.

Practicați exerciții fizice. Exercițiul joacă un rol cheie pentru adulți, prevenind
pierderea de masă osoasă și menținerea forței musculare. Totodată, exercițiul ajută la prevenirea
oaselor slabe și a căderilor la vârstnici. O treime dintre persoanele cu vârsta peste 65 de ani au o
cădere în fiecare an, iar riscul de cădere crește odată cu înaintarea în vârstă.
 Activitățile în aer liber și vitamina D

Vitamina D este esențială pentru dezvoltarea și menținerea osului, atât pentru rolul său în
asistarea absorbției calciului din alimentele din intestin, cât și pentru asigurarea reînnoirii și
mineralizării corecte a țesutului osos. Tipul de vitamina D produsa în piele este denumit
vitamina D3 (colecalciferol), în timp ce forma dietetică poate fi vitamina D3 sau o moleculă de
origine vegetală apropiată, cunoscută sub numele de vitamina D2 (ergocalciferol).
 Surse de vitamina D
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Vitamina D este produsă în piele atunci când este expusă la raze ultraviolete B; la adulți,
expunerea mâinilor, a feței și a brațelor la soare timp de 10 pana la 15 minute pe zi este de obicei
suficientă pentru majoritatea persoanelor. Cu toate acestea, cat de mult vitamina D este produsa
de lumina soarelui depinde de ora din zi, unde locuiți în lume și de culoarea pielii. Vitamina D
poate fi de asemenea obținută din alimente și suplimente alimentare. Sursele alimentare sunt
destul de limitate și includ pește uleios, cum ar fi somonul, sardinele și macroul, ouăle, ficatul, și
alimentele lactate și cerealele.

17.6.5. SPONDILOZA

Spondiloza este un fenomen de îmbătrânire. Odată cu
vârsta, oasele și ligamentele din coloana vertebrală uzată
conduc la deformări osoase (osteoartrita). De asemenea,
discurile intervertebrale se degenerează și slăbesc, ceea ce
poate duce la hernii de disc și discuri bombate. Poate afecta
orice regiune a coloanei vertebrale: zona cervicală (gatul),
zona toracică (partea superioară, mijlocul spatelui), și zona
lombară (Figura nr.17.73) .

Simptomele spondilozei

Simptomele depind de locul în care coloana
vertebrală este afectată de spondiloză. Aceste simptome pot
varia de la ușoare la severe, și pot deveni cronice. Acestea
pot include:

Gât (zona cervicală)

 durerea care apare și dispare;
 durerea care se răspândește în umeri, brațe, mâini

sau degete;
 rigiditate dimineața la gât/umăr, sau o gamă limitată de mișcare;
 amorțeală a gâtului sau umărului;
 slăbiciune sau furnicături în gât, umeri, brațe, mâini sau degete;
 durere de cap resimțită în ceafă;
 pierderea echilibrului;
 dificultăți la înghițire (acest lucru este rar, dar poate apărea dacă măduva spinării este

comprimată).

Zona toracică

 durere în secțiunile superioare și medii ale spatelui;
 îndoirea și extinderea corpului declanșează durere;
 rigiditate la spate la coborârea din pat dimineața.

Zona lombară

 durere care apare și dispare;
 rigiditate la spate dimineața;
 durere care scade după odihnă sau exerciții;
 slăbiciune sau amorțeală în partea de jos a spatelui;
 durere sciatică (durere ușoară până la intensa piciorului) ;

Figura nr. 17.73
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 slăbiciune, amorțeală sau furnicături la nivelul spatelui, picioarelor sau tălpilor;
 dificultate în timpul mersului pe jos;
 tulburări ale intestinului sau ale vezicii urinare (acest lucru este rar, dar poate apărea).

Cauzele spondilozei

Cauza principală а spondilozei este îmbătrânirea, dar modul în care îmbătrânirea
afectează coloana vertebrală poate duce la alte schimbări și probleme. Spondiloza este o cascadă:
apare o schimbare anatomică, ceea ce duce la degenerare și schimbări în structurile coloanei
vertebrale. Aceste modificări se combină pentru a provoca spondiloza și simptomele acesteia.

Fizioterapia un remediu eficient în ameliorarea stării de sănătate

Fizioterapia, atunci când este utilizată în combinație cu medicamente care ameliorează
durerea, poate oferi rezultate excepționale prin exerciții care îmbunătățesc rezistența și gama de
mișcare ale vertebrelor. Fizioterapia ajută la minimizarea simptomelor și se poate face acasă.

Exista câteva forme de fizioterapie care urmăresc ameliorarea simptomelor.
Acestea includ:
 Hidroterapie. Folosind efectele apei de ameliorare a presiunii și durerii, hidroterapia

poate trata o varietate de tulburări legate de durere osoasa și articulara. Aceasta difera de înot
prin faptul ca implica exerciții pe care le faceți în apa calda, de obicei la o temperatura cuprinsa
între 320C și 360C. Un fizioterapeut pregătit, de obicei, demonstrează cum se fac exercițiile în
apa, făcând ajustări necesare pentru pacienții individuali.
 Aplicare de benzi. Aceasta este o tehnică utilizată pentru prevenirea sau reabilitarea

prejudiciului. Fizioterapeuții sunt special instruiți sa aplice eficient banda pe piele pentru a
menține mușchii sau oasele specifice stabile.
Beneficiile utilizării acestei forme de fizioterapie includ:

 prevenirea accidentelor;
 protecția țesuturilor moi lezate, cum ar fi ligamentele sau tendoanele;
 încurajarea mișcării normale;
 reducerea durerii;
 reducerea riscului de rănire;
 stabilitate îmbunătățită a articulațiilor;
 reducerea umflăturii.

***
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CAPITOLUL XVIII

TEHNICI DE ÎNGRIJIRE A BENEFICIARULUI CU ESCARE ȘI STOME

TEHNICI DE ÎNGRIJIRE A BENEFICIARULUI CU ESCARE

Escara este o rană la nivelul pielii care apare în
urma menținerii corpului într-o poziție fixă, fără schimbarea
centrului de greutate (fără mobilizare), o perioadă
îndelungată de timp.

Escara se dezvoltă ca urmare a presiunii constante
exercitată asupra pielii, ce diminuează alimentarea cu sânge
a zonei afectate, conducând la moartea țesutului respectiv.
Escara apare în cazul imobilizării într-un scaun cu rotile sau
la pat, chiar și pe o perioada scurtă de timp (de exemplu, în
urma unei operații sau a unui traumatism).

În funcție de gradul de afectare al țesuturilor,
escarele pot parcurge patru stadii de evoluție. Pentru fiecare
dintre aceste stadii exista pansamente moderne dedicate,
selectate în funcție de aspectul escarei.
Stadiile de formare a escarelor (Figura nr.18.1)
Escarele se produc în IV stadii:
Escara stadiul I - pe locul apariției escarei apar hiperemia
pielii, senzația de amorțeală, o durere ușoară.
Escara stadiul II - apar durere, usturime, bule sau vezicule,
apoi apare plaga (rană) superficială sub formă de ulcerație
de diverse dimensiuni..
Escara stadiul III - ulcerația se extinde la straturile adânci
subcutanate (sub piele) și a mușchilor.
Escara stadiul IV - ulcerația ajunge până la os și apare
necroza.

Factori favorizanți. Apariția escarelor de decubit este
favorizată de numeroși factori, unii de ordin general, alții cu
caracter local.
Factorii favorizanți locali Factori favorizanți generali
 umezeala (transpirații abundente, incontinența

de urină și fecale);
 menținerea bolnavului în aceeași poziție;
 neregularități ale lenjeriei de pat și de corp.

 dietă necorespunzătoare;
 malnutriție proteino – calorică;
 deshidratare.

Regiunile expuse escarelor (Figura nr.18.2)
Escarele de decubit apar în primul rând în regiunile unde proeminențele osoase sunt acoperite
direct de piele și anume:
 decubit dorsal (culcat pe spate) - regiunea occipitală, omoplați, coate, regiunea

sacrococcigiană, călcâie;
 decubit ventral (culcat pe burtă) - tâmple, umeri, creasta iliacă, genunchi, degetele

picioarelor;

Figura nr.18.1.

Figura nr. 18.2.
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 decubit lateral (pe o parte, stângă ori dreaptă) - umăr, regiunea trohanteriană, fețele
laterale ale genunchilor, maleole.

Evaluarea riscului
Escarele pot să apară în câteva ore sau în câteva zile, formarea lor fiind variabilă, depinzând de
factorul de risc și de toleranța (rezistența) pielii la presiune îndelungată.
Prevenirea escarelor de decubit „Unde nu există presiune, acolo nu vor apărea escare”
Escarele pot fi prevenite printr-o supraveghere conștiincioasă a beneficiarului imobilizat la pat.

Masurile de profilaxie a escarelor de decubit includ următoarele intervenții:

1. Reducerea presiunii prin folosirea paturilor speciale cu saltele antidecubit sau cu saltele cu
apă; saltele pneumatice, saltele cu puf sau siliconice.

2. Pernele umplute cu lână naturală sau sintetică, cu puf, aer, apă sau cu gel se aplică sub
regiunea sacrală.

3. Pielea și mucoasele să fie curate și uscate.
4. Lenjeria de corp și de pat să fie curată, uscată, fără cute și fărâmituri.
5. Se va evita iritarea, frecarea pielii.
6. Poziționarea corectă a persoanei îngrijite în pat folosind anexele respective.
7. În locurile cu risc de formare a escarelor, zilnic se fricționează pielea cu alcool etilic 70%

diluat, alcool mentolat, oțet diluat, menovazină etc.
8. Se folosesc rulourile, pernele pentru suport și inelele speciale pentru umere, coate,

genunchi, călcâie.
9. Schimbarea posturii pentru a reduce presiunea. Se respectă orarul de poziționare, din 2 în

2 ore sau mai frecvent (schimbarea activă sau pasivă).
10. Alimentația calorică și hidratarea corectă.
11. Se evită spălarea pielii cu săpun dur – se va folosi săpun cu pH 5,5.
12. Promovarea și menținerea continenței, combaterea incontinenței de urină și de fecale.
13. Examinarea zilnică a pielii în locurile cu risc de formare a escarelor.
14. Acordarea asistenței educative a persoanei îngrijite și aparținătorilor în formarea

deprinderilor îngrijirilor corecte, igienice ale pielii și ale mucoaselor.
15. Se evită masajul pielii hiperimiate.

Alimentația și hidratarea persoanei îngrijite cu escare de decubit

Îngrijitorul, împreună cu asistentul medical din echipa de îngrijire, vor sugera persoanei
îngrijite un regim rațional de alimentație:
1. Să vor consuma alimente bogate în vitamine și în minerale – legume, fructe, la doleanță, de 3-4
ori per zi.
2. Se va ține cont de necesitățile calorice, individuale, mai ales la persoanele îngrijite vârstnice.
3. Se va reduce cantitatea de glucide și de lipide, mai ales lipidele de origine animalieră.
4. Se vor menține necesitățile de proteine prin aportul de: brânză de vaci, pește, fasole, carne slabă,
ouă, soia, pui, cantitatea de proteine 90 g/zi–120 g/zi.
5. Să vor consuma zilnic cereale; fibre alimentare care se conțin în boboase, crupe, morcov,
bostan.
6. Săva reduce consumul de sare – 5-6 g/zi.
7. Se va ține cont ca produsele lactate să fie degresate sau cu conținut scăzut de grăsimi.
8. Se va organiza alimentația de 4-5 ori per zi, în cantități mici.
9. Se va urmări ca aparatul dentar să fie integru, dinții tratați sau proteza dentară adecvată.
10. Se va limita cantitatea de zahăr, mai ales la beneficiarii obezi sau la cei cu diabet zaharat.
11. Se va urmări ca alimentele să fie călduțe, ușor asimilabile, mărunțite la cei vârstnici.
12. Se va ține cont de starea generală a beneficiarului, metoda de alimentație – activă sau pasivă.
13. Se sugerează consumul de alimente semilichide.
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14. Să va asigura necesarul de calorii, conform nevoilor organismului beneficiarului.

Hidratarea persoanei îngrijite cu escare

Îngrijitorul va respecta indicațiile personalului medical din echipa de îngrijire referitoare la
cantitatea de lichide necesare în 24 de ore.
1. Se va ține cont de prezența edemelor și de volumul lor.
2. Îngrijitorul va cunoaște cauzele care au favorizat formarea escarelor.
3. Se va respecta metoda de hidratare: calea orală, perorală sau prin sondă.
4. Persoanele îngrijite vârstnice se deshidratează foarte ușor, iar senzația de sete se reduce, de
aceea se va hidrata beneficiarul cu cantitatea de lichide indicată.
5. Se recomandă ceaiul de plante, sucurile naturale.
6. Cantitatea de lichide în 24 de ore poate fi de 1-1,5 litri, dar se va ține cont de particularitățile
individuale de eliminare.

Poziționarea persoanei îngrijite

Poziționarea reprezintă îndepărtarea presiunii din zona afectată, prin mobilizarea persoanei
îngrijite. Pentru înlăturarea completă a presiunii, persoana îngrijită trebuie poziționată, astfel încât
escara să nu suporte greutatea corpului! Chiar dacă persoana îngrijită este așezată pe o suprafață
moale (de ex. în pat) este esențial ca zona afectată (escara) să nu între în contact direct cu patul.
Poziționarea persoanei îngrijite trebuie realizată în consecință, ținând cont de localizarea rănii.
Localizare
escare Poziție corectă Observații

Șold drept Poziție oblică, stânga
30 grade dorsal

Contraindicații:
orice poziție lateral

Șold stâng Poziție oblică, dreapta
30 grade dorsal

Contraindicații:
orice poziție lateral

Zona sacrală
Poziție oblică, stânga la 30 grade
poziție oblică, dreapta la 30 grade
Poziționare la 135 grade

Contraindicații:
poziționare pe spate

Călcâi
Poziție oblică, stânga la 30 grade
Poziție oblică, dreapta la 30 grade
Fără contact prin folosirea de perne speciale.

Dacă este asigurată poziționarea
fără contact, persoana îngrijită
poate să stea în poziție dorsală.

Poziția care implică cel mai mic risc pentru beneficiar este poziția oblică la 30 grade
(stânga sau dreapta). Poziția perpendiculară la 90 de grade creează puncte de presiune la nivelul
șoldului și nu este recomandată. Pentru poziționarea oblică la 30 de grade (dreapta sau stânga),
persoana îngrijită este plasată pe o saltea moale cu capul susținut de o pernă mai mică. Înclinația
de 30 de grade (față de pat) se creează prin plasarea unei perne moi, lungi, lateral sub spate. La
nivelul genunchiului se poate poziționa (între picioare) o altă pernă pentru a evita apariția de
escare în acest punct de contact.

Îngrijirea tegumentelor:
• Este important ca tegumentele sa fie menținute curate și uscate. Pielea intactă va fi menținută
curată utilizând apa și săpunul.
• Nu se vor folosi aplicații locale de alcool metilic etc.
• Celulele epiteliale descuamate care au tendința să se depoziteze la nivelul palmelor și tălpilor
vor fi îndepărtate prin ștergere cu prosopul, apoi aceste zone se vor unge cu lanolină.

Acordarea asistenței educative persoanei îngrijite și familiei:
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Persoana îngrijită cu escare de decubit și/sau familia/aparținătorul va învăța:
• să respecte orarul mobilizării;
• să se alimenteze și să se hidrateze conform indicațiilor;
• să protejeze escara de infecție și de leziuni, să mențină pielea curată și uscată;
• să mențină mediul ambiant curat și aerisit, să respecte regulile de igienă;
• să cunoască primele manifestări ale escarelor de decubit nou apărute;
• să fie capabil să-și exprime senzațiile de durere locală și acuzele referitoare la sănătate.
Dacă persoana îngrijită este în stare gravă sau este inconștientă, toate acestea va învăța și va
efectua îngrijitorul sau aparținătorul.

Evaluarea rezultatelor de îngrijire și de autoîngrijire:
• se va evalua nivelul de calitate a îngrijirilor și tratamentul escarelor;
• zilnic se va examina escara în timpul schimbării pansamentului;
• se va observa modificările, în ceea ce privește aspectul, mărimea, secrețiile, granulația;
• se va verifica respectarea de către beneficiar și aparținători a regimului alimentar și de
hidratare;
• se indică respectarea igienei mediului, a încăperii în care se află persoana îngrijită – curățenia
umedă, luminozitatea, temperatura, poluarea;
• se va pune accent pe comunicarea cu persoana îngrijită și încurajarea ei;
• se va zilnic examina pielea în locurile posibile de formare a escarelor, pentru a observa escara
în stadiul incipient.

TEHNICI DE ÎNGRIJIRE A PERSOANEI CU STOMA

Stoma – este un orificiu al intestinului, format pe cale chirurgicală după înlăturarea unei
părți a intestinului sau a întregii vezici urinare, exteriorizată pe peretele anterior al abdomenului
și destinată eliminării conținutului intestinal (maselor fecale) sau al urinei.

Persoanele îngrijite cu stomă nu simt nevoia și nu pot controla procesul de eliminare.
Stoma nu are terminații nervoase și de durere, de aceea durerea nu se simte. Apariția durerii,
senzației de usturime sau prurit pot fi legate de iritația pielii în jurul stomei sau de intensificarea
peristaltismului (activitatea) intestinală.

Stomele pot fi uniluminale
(adică prin orificiul al peretelui
anterior al abdomenului se
exteriorizează un lumen al
intestinului) și biluminale. Cele din
urmă se împart în biluminale pe
ansă (adică două lumene sunt în
apropiere nemijlocită una de alta și
sunt exteriorizate într-un orificiu) și stome biluminale separate, atunci când pe peretele anterior
al abdomenului există două orificii, adică două lumene, care se află la o distanță oarecare una
față de alta.(Figura nr.18.3 )

În așa fel la utilizarea produselor de îngrijire pentru stomă, recipientele pentru masele
fecale nu trebuie suprapuse unul peste altul (chiar dacă distanța dintre stome este foarte mică). În
astfel de stome un lumen (orificiu) este activ, prin el se golește intestinul. Pe lumenul activ se
lipește recipientul pentru mase fecale. Alt lumen poate fi necesar pentru înlăturarea mucusului
sau procedurilor medicale. El poate fi acoperit cu un mini capac (o pungă închisă cu capacitate
mică) sau un șervețel.

Tipurile stomelor intestinale:
Stoma intestinală frecvent este numită ca – anus contra naturii, deoarece golirea

intestinului se efectuează nu prin anusul natural, dar prin orificiul format pe peretele anterior al
abdomenului. În funcție de porțiunile intestinului, exteriorizat pe peretele anterior al

Figura nr. 18.3.
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abdomenului, se deosebesc următoarele tipuri de stome intestinale: colostomă (exteriorizarea
intestinului gros) și ileostomă (exteriorizarea intestinului subțire).

Colostoma. Conform locului de aplicare se deosebesc câteva tipuri de colostome:
cecostoma, ascendostoma, transversostoma, descendostoma și sigmostoma.(Figura nr.18.4.)

În caz de colostomă (sigmostomă) intestinul se golește de 2-3 ori pe zi, masele fecale sunt bine
structurate. În alte tipuri de colostome intestinul se golește mai frecvent, masele fecale nu sunt
bine structurate.
Ileostoma – În caz de ileostomă intestinul se golește foarte frecvent, aproape permanent, masele
fecale sunt lichid și acide. O problemă frecventă în caz de ileostomă este diareea, care poate
cauza deshidratarea și pierderea electroliților, a substanțelor minerale și a vitaminelor, de aceea
este foarte important de a consuma mult lichid.
Urostoma (conductă ileală) - Urostoma se formează la necesitatea înlăturării vezicii urinare.
Eliminarea urinei se efectuează prin porțiunea exteriorizată a intestinului subțire, la capătul
superior al căruia sunt aplicate ureterele, iar capătul inferior se exteriorizează pe peretele anterior
al abdomenului. În caz de urostomă există un flux constant necontrolat de urină prin stomă.

Mijloace de îngrijire pentru beneficiarii cu colostomă
În cazul unui scaun bine format și golirea intestinului în medie de 2 ori pe zi
pot fi utilizate recipiente pentru mase fecale unicomponente și cu două
componente fără drenaj.
Recipientele pentru masele fecale unicomponente fără drenaj (închise).
(Figura nr.18.5) Trebuie de schimbat de 2 ori pe zi. Dacă există necesitatea
de a le schimba mai frecvent sau există riscul unei leziuni mecanice a pielii
în jurul stomei, se va trece la recipientele pentru masele fecale
unicomponente sau cu două componenete cu drenaj.

Recipientele pentru masele fecale cu două componente fără drenaj
(închise). (Figura nr.18.6) Placa de regulă se schimbă peste 3-5 zile, iar
pungile fără drenare – de 2 ori pe zi. Pungile fără drenare au un filtru
incorporat care funcționează automat. El neutralizează eficient mirosul
și asigură înlăturarea aerului din pungă.

Mijloace de îngrijire pentru beneficiarii cu ileostomă sau colostomă
(cu eliminări apoase). Se vor schimba o dată pe zi. Pungile cu drenaj
deschise, (Figura nr.18.7) se vor goli sistematic. La necesitate se va
schimba mai frecvent sau dacă există riscul unei leziuni mecanice a pielii în
jurul stomei, se va trece la recipientele pentru masele fecale cu două
componente.

Figura nr.18.7

Figura nr.18.5.

Figura nr.18.6

Figura nr.18.4.
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Mijloace de îngrijire pentru beneficiarii cu urostomă
Se recomandă recipiente pentru urină unicomponente (Figura nr.18.8.) care
se vor schimba o dată pe zi. Pungile urostomei se vor goli sistematic. Dacă
există necesitatea de a schimba mai frecvent sau dacă există riscul unei
leziuni mecanice a pielii în jurul stomei, se va trece la recipiente de urină cu
două componente.
Recipiente pentru urină cu două componente (Figura nr.18.9.) Placa de
regulă se schimbă la fiecare 3 zile, iar pungile urostomei – o dată pe zi.
Pungile urostomei pot fi conectate la pungile cu picior pentru colectarea
urinei cu ajutorul adaptorului. (Figura nr.18.10)

Regulile de bază de îngrijire a stomei
Persoanei îngrijite îi este foarte important să învețe cum să îngrijească
stoma în mod independent. Înainte de a efectua schimbarea recipientului
pentru masele fecale, se pregătește tot necesarul:
 oglindă;
 foarfecă, de dorit cu capete îndoite;
 folie transparentă sau hârtie de talc pentru măsurarea corectă a stomei;
 pix;
 pachet de polietilenă pentru eliminarea recipientului pentru masele

fecale (urină) utilizat;
 săpun pentru mâni;
 recipiente pentru masele fecale (urină) unicomponente și cu două

componente;
 șervețele moi/prosop moale.

Dacă persoana îngrijită stă culcată, se pregătește pelicula impermeabilă, pentru a acoperi lenjeria
de pat. Nu se recomandă schimbarea recipientelor pentru masele fecale (urină) imediat după
masă, mai bine această procedură să fie făcută dimineața până la dejun și/sau seara înainte de
somn.
Pregătirea psihică a persoanei îngrijite:

 se explică necesitatea îngrijirii stomei;
 se obține consimțământul persoanei îngrijite;
 se explică modul de desfășurare al procedurii pentru a-i reduce starea de frică.

Pregătirea fizică:
 se asigură intimitatea persoanei îngrijite, dacă este cazul;
 se poziționează persoana îngrijită în funcție de segmentul care trebuie stomizat, pentru a-i

fi cât mai comod.
Tehnica îngrijirii stomelor:
- se îmbracă mănușile și se așează o fașă în jurul stomei pentru a proteja zona de scurgeri;
- poziționăm persoana îngrijită în decubit dorsal, pentru a oferi o luminozitate optimă regiunii;
- îndepărtăm punga veche și inspectăm tegumentul peristomal;
- dacă e o pungă cu evacuare se recomandă golirea ei înainte de

îndepărtare;
- dezlipirea se face lent (fără a smulge) de sus în jos (Figura

nr.18.11);
- în timp ce se tracționează punga se împinge pielea în sens

contrar.
Igiena stomei și a tegumentelor peristomale după îndepărtarea
pungii:
- se șterge cu o compresă umedă sau cu un șervețel și o loțiune

Figura nr.18.11..
Scoaterea pungii de

colostomie

Figura nr.18.9

Figura nr.18.10

Figura nr.18.8.
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specială pentru tegumentul peristomal;
- se observă eventuale leziuni cutanate;
- se aplică, dacă e cazul, un unguent protector pe tegumentul peristomal.
Decuparea flanșei la dimensiunea potrivită. (Figura nr.18.12)
- se măsoară diametrul stomei;
- se decupează cu foarfeca flanșa, ajustând orificiul ei la

diametrul corespunzător;
- se folosesc pentru orientare cercurile desenate la nivelul flanșei;
- se poate aplica o hârtie sau o folie transparentă peste

colostomie și apoi se desenează cu un marker conturul stomei;
- conturul obținut se aplică pe flanșă și se face decuparea pe

marginea lui;
- este important ca diametrul decupat să nu fie mai mare decât diametrul colostomiei cu mai

mult de 1 mm;
- se desprinde folia protectoare a flanșei;
- se aplică și se lipește punga și se îndoaie flanșa la jumătate;
- se potrivește partea inferioară a flanșei în jurul colostomiei;
- se rulează și se lipește partea superioară a flanșei și se apasă ușor flanșa pe tegument.

A B

În cazul sistemelor stomice cu 2 componente se scoate doar punga desfăcând clema inelului de
plastic, flanșa rămâne atașată la piele. Aplicarea pungii noi se face prin aplicarea inelului de
plastic al pungii pe inelul corespunzător al flanșei (Figura nr.18.13.,18.14)
Atenționări și precauții:
 se spală stoma și tegumentele peristomale cu apă și săpun neutru, prin mișcări blânde, apoi se

uscă cu un prosop din bumbac special destinat;
 se poate face baie sau duș cu punga aplicată sau fără pungă, este bine să cunoașteți ritmul

eliminărilor dvs., zilnice și atuncise poate alege momentul potrivit din zi în care se poate face
duș fără punga aplicată;

 se evită folosirea uleiurilor și a cremelor pentru baie – acestea pot diminua aplicarea sigură a
pungii de colostomă;

 se protejează stoma cu un șervețel de hârtie și se rad periodic firele de păr de la nivelul pielii
peristomale (preveniți apariția inflamației foliculilor de păr);

 se folosesc șervețele de unică folosință destinate curățirii pielii de adeziv cât și cele pentru
protejarea pielii;

 NU se folosesc produse pe bază de alcool, acetonă sau alte produse pentru curățirea stomei;
 pe perioada când zona este iritată se acoperă stoma cu un tampon și nu se folosesc pungile

de colostomă.

***

Figura nr.18.13.A Desprinderea foliei protectoare;
B. Aplicarea pungii

Figura nr.18.12.
Decuparea flanșei

Figura nr. 18.14. Schimbarea pungii colectoare în
cazul unui sistem stomic cu 2 componente
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CAPITOLUL XIX

TEHNICI DE ÎNGRIJIRE A BENEFICIARULUI
CU INCONTINENȚĂ URINARĂ

Ce este incontinența urinară?
Rezervorul vezical (vezica urinară) își pierde capacitatea de înmagazinare a urinei și aceasta
curge necontrolat, imposibil de stăpânit, în repaus sau la efort, complet sau incomplet.
Riscul de incontinență urinară crește odată cu vârsta. Incontinența urinară se asociază frecvent cu
fracturi de bazin prin căderi, infecții urinare de tract inferior, infecții cutanate, tulburări de somn
și depresie. Incontinența afectează stima de sine și viața socială a beneficiarilor.

Cauzele incontinenței urinare pot fi:
 efect secundar al unor medicamente;
 afectarea nervilor din regiunea pelvină, determinată de diabetul zaharat, scleroză etc.;
 afecțiuni ale sistemului nervos;
 modificări hormonale în timpul sarcinii, după naștere și în menopauză;
 afectarea prostatei la bărbați;
 excesul de cofeină și alcool;
 leziuni ale măduvei spinării și traumatisme;
 consumul mult prea mare de lichide.

Datorită instalării bruște a afecțiunii, poate fi dificil pentru persoanele îngrijite să aibă un stil de
viață activ. Unele activități (fizice, emoționale) înrăutățesc problema, în timp ce altele, presupun
riscul ca persoana îngrijită să se afle la o distanță mare de toaletă. Astfel, cei afectați ajung să se
retragă din viața socială.
Cum se manifestă incontinența urinară?
Incontinența urinară se manifestă frecvent în contextul unui efort fizic, motiv pentru care este
cunoscută ca „incontinență de efort”. Această problemă întâlnită aproape întotdeauna la femei
presupune pierderea de urină în momentul în care persoana îngrijită strănută, tușește, râde sau
ridică greutăți și are trei grade în funcție de efortul fizic la care apare:

1. la efort important (tuse, alergat, ridicare de greutăți, săritură);
2. la efort minor (mers pe jos);
3. la schimbarea poziției (clinostatism - culcat , ortostatism - în picioare).

Atât bărbații, cât și femeile sunt profund afectați de această problemă. Incontinența urinară poate
fi însoțită de următoarele complicații:

 medicale (leziuni locale, ulcerații, micoze, infecții urinare);
 psihosociale (jena, izolare socială, depresie);
 economice (persoana îngrijită cu incontinență are nevoie de îngrijire specială, condiții

deosebite de igienă, dispozitive de adaptare, tampoane absorbante de incontinență,
scutece și cearceafuri absorbante speciale (aleze) care să protejeze noaptea patul
persoanei îngrijite).

Înțelegerea efectelor incontinenței.
Dacă incontinența urinară nu este tratată corect, ultima poate duce la riscuri de sănătate pe
termen lung, precum:

 infecții ale tractului urinar. Golirea incompletă a vezicii urinare favorizează înmulțirea
bacteriilor și altor germeni care migrează către uretră și rinichi, cauzând probleme renale
grave.

 probleme dermatologice. Pielea este iritată datorită contactului constant cu urina sau
fecalele și nu se mai poate apăra suficient împotriva germenilor. Sistemul de protecție
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naturală a pielii este slăbit, ceea ce duce la iritații, formarea ulcerelor de presiune (sau
escare).

 stresul emoțional. Cei afectați se simt adesea excluși, jenați și nu le este ușor să
vorbească despre situația în care se află. Acest lucru le poate înrăutăți viața de zi cu zi,
aceștia trebuind să își planifice meticulos pauze frecvente de mers la toaleta.

Ce putem face acasă?
Pentru persoanele îngrijite care suferă de incontinență netratabilă, există astăzi numeroase
posibilități de a le îmbunătăți substanțial calitatea vieții. Astfel, trebuie să privim incontinența la
nivel holistic (de ansamblu) - crescând eficiența modalității de îngrijire a beneficiarilor și găsind
cele mai potrivite produse și metode de îngrijire.
Pielea persoanelor îngrijite cu incontinență necesită îngrijire specială, deoarece substanțele
agresive din urină cu care intră în contact, distrug funcția naturală de barieră a pielii, lăsând-o
vulnerabilă în fața iritațiilor, infecțiilor, leziunilor cutanate.

Cum putem proteja pielea împotriva problemelor cauzate de incontinență?
 schimbarea la timp a scutecelor (unele scutece sunt prevăzute cu indicator de umiditate,

care indică momentul optim pentru schimbare);
 spălarea cu delicatețe a zonelor intime zilnic, înainte de schimbarea scutecului pentru

incontinență;
 folosirea unei creme speciale pentru pielea îmbătrânită, expusă la incontinență;
 înlocuirea săpunului cu produse de spălare dedicate incontinenței;
 tamponarea pielii după spălare cu ajutorul unui prosop moale, de bumbac, nu se

recomandă ștergerea energică a pielii prin frecare cu prosopul;
 în cazul persoanelor imobilizate, folosirea de produse speciale pentru curățarea zonelor

intime;
 evitarea pudrelor parfumate pentru spălare sau a alor produse cosmetice clasice, care pot

irita pielea.

Igiena personală este foarte importantă, deoarece:
 menține pielea curată și previne infecțiile;
 îndepărtează substanțele care pot favoriza dezvoltarea de bacterii la nivelul pielii,

reducând riscul de infecții cutanate;
 confirmă o stare generală de bine persoanei cu probleme de incontinență.

1. Spălarea
În cazul persoanelor mobile, care se pot deplasa și pot face dus, se pot folosi loțiuni

speciale pentru spălarea pielii îmbătrânite, care curăță delicat fără a agresa pielea, ajută la
refacerea celulară și hrănește în profunzime.

În cazul persoanelor imobilizate sau cu mobilitate redusă, care nu pot fi duse la duș, se
recomandă baia parțială a persoanei îngrijite în pat (vezi îngrijirea corporală a persoanei îngrijite),
sau utilizarea unor produse, care nu necesita folosirea apei.

2. Protejarea și hidratarea pielii
Pielea neprotejată și expusă la incontinență, poate fi afectată de substanțele agresive din

urină, cum ar fi amoniacul. Din acest motiv, este necesară susținerea funcțiilor naturale de
protecție a pielii, prin folosirea de produse special concepute pentru hidratarea și protejarea pielii
predispuse la iritații și deshidratare. După spălarea pielii, indiferent dacă se îmbracă scutec de
incontinență sau doar lenjeria intimă, se recomandă aplicarea unei creme de protecție, care
formează o pelicula subțire, transparentă, la nivelul pielii, protejând-o de substanțele agresive.

http://slipincontinenta.ro/
http://slipincontinenta.ro/
http://slipincontinenta.ro/products/Menalind-crema
http://slipincontinenta.ro/products/Menalind-lotiune-pentru-spalare-delicata
http://slipincontinenta.ro/products/Menalind-lotiune-pentru-spalare-delicata
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Pentru hidratarea intensă a pielii, se pot utiliza uleiuri speciale, bogate în vitamine și substanțe
nutritive. Uleiul poate fi aplicat pe întreaga suprafață a pielii (exceptând zonele intime).

3. Utilizarea pampersului
Tipuri de pampers – cum alegem ce utilizăm.
Dacă folosim scutece pentru adulți, ele trebuiesc alese considerând mai mulți factori:

 Mărimea – este în funcție de circumferința bazinului.
 Gradul de absorbție al scutecului – se ilustrează de obicei prin picături pe ambalaj.
 Materialul exterior – plastic, textil, hârtie.
 Modul în care se îmbracă –laterale care se prind sau chiloți.
 Îl folosim ziua sau noaptea.

Trebuie să avem în utilizare două tipuri de pampers:
 cu absorbție mai mică, pentru perioadele zilei când micțiunile sunt în cantitate mai mică

(cei de zi) confecționați din materiale textil;
 cu absorbție mare, pentru perioadele zilei când micțiunile sunt abundente sau noaptea

(cei de noapte) confecționați la exterior cu folie de plastic.
Multe persoane au tendința să aleagă o mărime mai mare decât cea necesară din dorința de a
avea un produs cu o capacitate de absorbție superioara. În realitate, un scutec prea mare nu se
fixează perfect pe corp, alunecând sub greutatea urinei și ducând la scurgeri prin părțile laterale,
ceea ce conduce la percepția greșită că produsul este nesatisfăcător.
4. Aplicarea pampersului
Pregătirea psihică:
 se informează și explică persoanei îngrijite procedura;
 se obține consimțământul persoanei îngrijite.

Pregătirea fizică:
 se apreciază starea persoanei îngrijite pentru a evita o manoperă prea lungă, obositoare;
 se asigură intimitatea persoanei îngrijite.

Aplicarea pampersului în cazul unui beneficiar culcat:
 se asigură ca geamurile și ușa să fie închise pe tot timpul procedurii;
 se așează paravanul în jurul patului, dacă sunt alte persoane în preajmă;
 se spală pe mâini;
 se îmbrăcă mănușile;
 se așează persoana îngrijită în poziție laterală înainte de a fi aplicat pampersul;
 se despăturește pampersul și se pliază pe linia mediană, formând un fel de „bărcuță”;
 cele două volănașe elastice laterale din interiorul scutecului se vor orienta vertical,

împiedicând scurgerea urinei prin lateral;
 pampersul se aplică dinspre față spre spate, partea din spate a scutecului este întotdeauna

ceea de care sunt atașate benzile adezive;
 se așează simetric partea din spate (linia punctată a pampersului să se suprapună peste

linia coloanei vertebrale);
 se întoarce persoana îngrijită pe spate, în această poziție se întinde și partea din față a

pampersului;
 se aduc aripioarele laterale ale părții din spate peste cea din față și se lipesc benzile

adezive începând cu cele de sus, într-o poziție ușor oblică;
 în cazul aplicării pampersului în poziția „în picioare”, se respectă aceleași reguli.

Îngrijirea persoanei îngrijite:
 redați persoanei îngrijite o poziție comodă;
 întrebați persoana îngrijită dacă este obosită sau are dureri.

Reorganizarea locului de muncă:
 colectați lenjeria murdară în coș;



160

 scoateți sacul de lenjerie murdară din cameră;
 aerisiți încăperea;
 îndepărtați mănușile;
 spălați-vă pe mâini.

Câteva idei care pot ajuta persoana îngrijită cu incontinență urinară sa treacă mai ușor
peste această situație neplăcută:

 efectuarea exercițiilor pentru întărirea mușchilor pelvieni (Kegel);
 mersul regulat la baie, la un anumit interval de timp (dacă e cazul);
 încercarea de a normaliza masa corporală;
 renunțarea la fumat;
 evitarea consumului de băuturi alcoolice și cofeină;
 administrarea tratamentului medicamentos, dacă acesta a fost prescris de medic;
 folosirea absorbantelor;
 aplicarea cateterelor urinare la indicația medicului.

Măsuri pentru a preveni transmiterea infecțiilor
Folosirea mănușilor de unica folosință este obligatorie. Dacă în timpul schimbării

lenjeriei/scutecului sau igienizării zonelor intime se face contact cu urina sau materiile fecale, se
recomandă purtarea de mănuși de unică folosință. Mănușile se schimbă după fiecare activitate
(ex: se folosesc mănuși diferite pentru îndepărtarea scutecului/lenjeriei murdare, spălarea zonei
intime, aplicarea produselor pentru protecția pielii, etc).

Igiena mâinilor este considerată cea mai importantă măsură în reducerea transmiterii
agenților infecțioși, mâinile fiind cea mai frecventă cale de răspândire a microorganismelor și
anumitor bacterii care pot provoca infecții.

Protecția așternuturilor și saltelelor
Pentru a evita petele sau impregnarea unui miros neplăcut în așternuturi, se recomandă

spălarea așternuturilor imediat ce au intrat în contact cu urina sau materiile fecale. Pentru
curățarea saltelei, se poate tampona zona cu un prosop umed, sau pot fi folosite produse de
curățare pentru canapele/covoare, care conțin neutralizator de miros.

Pentru protecție pe timpul nopții, se poate opta pentru scutece cu
capacitate de absorbție ridicată, care pot fi schimbate la intervale mai mari de
timp (Figura nr.19.1).

Pentru persoanele mobile, care își doresc libertate completă de mișcare
și/sau desfășoară activități și în afara locuinței, se poate opta pentru scutecele
tip chiloți (ex. Figura nr.19.2), care are corpul absorbant îmbrăcat în material
nețesut, accelerează absorbția urinei și protejează împotriva reumezirii
suprafeței care intră în contact cu pielea, prevenind iritarea.
Scutecele tip chiloți se îmbracă asemănător lenjeriei, sunt discrete și se
îndepărtează igienic, prin ruperea lateralelor. Lenjeria murdară se colectează
în coș sau o sacoșă specială, apoi se scoate lenjeria murdară din cameră și se
aerisește camera.

În cazul unei îngrijiri necorespunzătoare pot apărea următoarele complicații:
 iritații ale pielii – o persoană cu incontinență urinară are mai multe riscuri de a avea leziuni
ale pielii, erupții cutanate și infecții deoarece pielea este umedă de cele mai multe ori;

 infecții ale tractului urinar;
 anxietate și depresie;
 stigmatizare;
 afectarea vieții personale și sociale

***

Figura nr.19.2

Figura nr.19.1

http://medlive.hotnews.ro/exercitiile-kegel-au-grija-de-sanatatea-noastra-dar-si-de-viata-de-cuplu.html
http://slipincontinenta.ro/products/Ingrijirea-pielii-iritate
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CAPITOLUL XX

ÎNGRIJIREA BENEFICIARILOR CU NEVOI SPECIALE

La un moment dat, persoanele îngrijite nu-și mai pot îndeplini singuri o mare parte din
nevoile fundamentale, din acest motiv îngrijitorii au un rol foarte important în cadrul echipei
multidisciplinare și necesită să posede cunoștințe și abilități speciale pentru a îngriji această
categorie de beneficiari.

Îngrijirile acordate în aceste situații sunt următoarele:
- se asigură un climat corespunzător (temperatura 18-20 C, aerisirea spațiului respectiv);
- se asigură poziționarea persoanei îngrijite în pat: decubit dorsal (culcat pe spate), cu capul

rotit într-o parte pentru a preveni căderea limbii spre glotă; semișezândă, dacă starea
persoanei îngrijite o permite; poziție de drenaj postural, dacă are secreții (cu picioarele mai
ridicate și cu capul întors într-o parte);

- în caz de vărsături se întoarce capul persoanei îngrijite într-o parte și se pregătește tăvița
renala;

- în caz de incontinență urinară se asigură persoana îngrijită cu urinar, ploscă, sau chiloței cu
căptușeală (pampers);

- în caz de retenție urinară se va ajuta asistentul medical la introducerea sondei vezicale;
- se asigură persoanei îngrijite comatoase toaleta pe regiuni zilnic sau ori de câte ori este

nevoie, de asemenea se va asigura igiena cavitații bucale, a părului;
- se vor aplica manevre pentru prevenirea escarelor;
- se alimentează persoana îngrijită pe cale bucală cu lingurița, dacă reflexul de deglutiție

(înghițire) este păstrat. Dacă reflexul de deglutiție nu este prezent, se va solicita ajutorul
asistentei medicale la introducerea și fixarea sondei pentru alimentare.

Îngrijirea beneficiarilor dializați
Dializa este una dintre metodele de tratament utilizate în bolile cronice de rinichi

(insuficiența renală), și are rolul de a ajuta la eliminarea toxinelor din organism pe care rinichii
nu le mai pot elimina. În acest scop, persoana îngrijită trebuie transportată periodic la spital.
- Persoana cu insuficiență renală cronică este mai sensibilă la infecții și necesită atenție mai

mare în privința igienei și a curățeniei.
- Îngrijitorul va efectua toaleta cavității bucale cu atenție și apoi va badijona (prelucra) cu

glicerină sau apă bicarbonatată.
- Îngrijitorul va acorda o atenție deosebită igienei corporale.
- Persoanei dializate cu complicații cardiovasculare (boli de inimă), care-și petrece majoritatea

timpului la pat, i se va face masaj pe regiuni pentru a favoriza circulația sanguină, i se va
schimba poziția în pat pentru prevenirea escarelor.

- Lenjeria de pat și pijamaua persoanei îngrijite va fi schimbată ori de cate ori este nevoie.
- Îngrijitorul va alimenta și hidrata persoana îngrijită conform indicațiilor personalului medical.
- Persoanele îngrijite care sunt mobile, vor evita statul prea mult în picioare sau în poziție

șezândă pentru a evita apariția edemelor (acumulare de lichid în țesuturi) la nivelul
picioarelor. Poziția recomandată persoanelor îngrijite, dializate este cea de decubit dorsal sau
poziția declivă (Trendelenburg - cu picioarele mai sus decât capul).

- Persoanele îngrijite, care prezintă vărsături, vor fi poziționați în decubit lateral, iar dacă
aceasta nu este posibil se va poziționa capul pe o parte, pentru evitarea absorbției lichidului
de vomă în căile respiratorii.
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Îngrijirile acordate persoanei cu afecțiuni oncologice (cancer)
Îngrijirea persoanei cu afecțiuni maligne (cancer), este una din sarcinile cele mai dificile

ale îngrijitorului. Comportamentul acestora este foarte diferit de a altora, de aceea îngrijitorul
trebuie să fie înțelegător față de psihologia acestor beneficiari, ei trecând prin stări diferite, de la
un anume grad de șoc, la aflarea diagnosticului de care suferă, la anxietate, frică, depresie.

Persoana îngrijită în faza de debut (inițială) a bolii, și care are un grad de independență,
trebuie susținută psihic, trebuie să fie familiarizată cu etapele îngrijirii (metodele terapeutice –
tratamente cu chimioterapice, etc.).

În schimb, persoanele îngrijite, aflate într-o fază avansată a bolii trebuie îngrijite cu foarte
mare atenție:

- Se va acorda atenție deosebită igienei corporale și efectuării necesităților fiziologice.
- Persoana îngrijită trebuie întreținută uscată și curată, observându-se apariția eventualelor

simptome la nivelul pielii (escare, forme de hemoragii cutanate etc.).
- Transpirațiile vor fi șterse de pe față, secrețiile glandelor salivare și faringiene vor fi

îndepărtate, buzele vor fi întreținute umede.
- Dacă reflexul de deglutiție (înghițire) este menținut și afecțiunea de care suferă permite,

persoana îngrijită va fi hidratată pe cale bucală cu lichide în cantități mici, cu lingurița.
- Alimentația se face în funcție de starea persoanei îngrijite, de forma de boală și

localizarea acesteia cât și de tratamentul pe care acesta îl urmează.
- Administrarea medicamentelor se face de către îngrijitor până în ultimul moment, pentru

a ușura ultimele clipe ale persoanei îngrijite.
- Dacă persoana îngrijită cu afecțiuni oncologice devine inconștientă, nu se va întrerupe

tratamentul decât la indicația medicului.

Îngrijiri acordate persoanelor cu probleme psihice și agitații
Boala psihică este o tulburare care afectează gândurile, percepțiile, emoțiile și

comportamentul. Boala psihică poate afecta oameni de pretutindeni, indiferent de sex, cultură,
religie, statut economic sau social. Boala psihică nu se tratează de la sine. În general, este
necesar un tratament medicamentos asociat cu consilierea și ședințele de psihoterapie.

Există numeroase tipuri de boli psihice: unele sunt mai grave, cu o evoluție îndelungată,
cu afectarea profundă a personalității și a calității vieții, altele sunt mai puțin severe cu evoluție
scurtă sau fluctuantă și, în prezent, relativ ușor de tratat. Exemple de boli psihice: depresia,
atacul de panică, schizofrenia etc. Boala psihică este diferită de retardarea (întârzierea) mintală.
Retardarea mintală înseamnă prezența unei capacități intelectuale reduse, manifestată în special
prin posibilitățile diminuate de învățare ale persoanei, apărută încă de la naștere și este legată
numai de afecțiuni cognitive.

Persoanele care suferă de boli mintale sunt, în mod obișnuit, normale ca inteligență, deși
în unele cazuri, datorită bolii, creierul nu le funcționează la nivelul performanțelor optime.

În tratamentul bolilor psihice, medicația joacă un rol important, reducând marcant
simptomele bolii la majoritatea oamenilor.

Ce trebuie să știm despre boala psihică?
Boala psihică este o boală în adevăratul sens al cuvântului, NU un semn al slăbiciunii celuilalt.
Boala psihică nu este o alegere pe care o facem.
Boala psihică poate fi rezultatul mai multor cauze: ereditatea, dezechilibre biochimice la
nivelul creierului, traume etc.

Boala psihică poate fi la fel de dureroasă ca boala fizică, iar câteodată simptomele ei sunt o
povară chiar mai greu de suportat.

Boala psihică se poate trata.
Boala psihică nu este contagioasă.
Sprijinul familiei și al celor apropiați sunt esențiale pentru reușita tratamentului bolii psihice.
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Majoritatea oamenilor cu boală psihică nu sunt violenți.
În prezent există mai multe tratamente și strategii terapeutice decât oricând pentru bolile psihice,
iar persoanele care suferă de o boală psihică pot avea o viață activă și productivă.

Îngrijirea persoanei îngrijite cu probleme psihice:
- Respectă cu strictețe indicațiile medicale.
- Informează-te din prima zi despre diagnosticul persoanei îngrijite, tratament, comportament,

posibile manifestări (tentative de suicid, refuzul de a mânca, violență etc.).
- Discută cu echipa medicală și familia și cere lămuriri legate de nevoile de îngrijire ale

persoanei îngrijite.
- Supraveghează și verifică administrarea medicamentelor conform prescripțiilor medicale

Dacă beneficiarul refuză tratamentul medicamentos se anunță medicul și familia.
- Comunică familiei și echipei medicale orice schimbare, modificare de comportament.
- Ajută-l să-și asigure toate îngrijirile de bază (igienă, alimentație, hidratare, etc).
- Ascultă-l cu empatie și înțelegere.

Recomandări:
- Încearcă să nu reacționezi emoțional la „ieșirile emoționale” ale persoanei îngrijite.
- Nu te certa și nu încerca să contrazici sentimentele sau gândurile lor, deoarece ei pot percepe

realitatea într-un mod diferit.
- Fii acolo pentru a-i sprijini și a-i asculta.
- Nu-i forța să vorbească atunci când nu vor să facă asta.
- Păstrează-ți calmul.
- Păstrează o atitudine pozitivă.
- Contribuie activ la îndepărtarea stigmei și a discriminării persoanei îngrijite .
- Citește și informează-te despre boala de care suferă persoana îngrijită pentru a-i înțelege

comportamentul și a o ajuta cât mai bine.

“Bolnavii psihici ne înspăimânta și ne fac sa ne simțim rușinați. Şi în acest fel noi îi
marginalizăm pe oamenii care au cea mai mare nevoie de acceptarea noastră. Oamenii care
suferă de o boală psihică au nevoie de mai mult soare, de mai multă candoare, de mai
multe discuții deschise despre bolile care-i afectează nu numai pe ei ci și pe familiile acestora.
Societatea noastră ar trebui să înțeleagă că mulți dintre oamenii care sunt corect tratați pot fi
participanți activi în comunități.” (Glenn Close)

Persoanele îngrijite care sunt agitate psihomotor se pot manifesta astfel:
- vorbire incoerentă, logoree (vorbesc continuu), țipete;
- dezorientare în timp și spațiu;
- acte periculoase, loviri, răniri de persoane, deteriorări de bunuri;
- mișcări necontrolate, necoordonate.
Inițial se va încerca liniștirea persoanei îngrijite prin vorba blândă, calmă, reținându-l la pat.

După caz, anunțați familia, medicul și/sau sunați la Serviciul 112.

Îngrijiri acordate persoanelor imobilizate la pat
Persoana imobilizată la pat are un handicap serios în

desfășurarea activității zilnice, are nevoie de ajutor, se simte
neputincioasă, punându-și nădejdea în personalul de îngrijire și
în membrii familiei. De aceea, aceste persoane necesită o
preocupare deosebită.

Patul. Varianta optimă este un pat cu părți reglabile ca
poziție pentru susținerea trunchiului și picioarelor, poziția

Figura nr.20.1
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acestora poate fi adaptată în funcție de cerințele tratamentului și persoanei îngrijite. În cazul
utilizării unui pat obișnuit sunt necesare o masa reglabilă, care poate fi adusă peste pat pentru
alimentație, citit, etc. și un înălțător de pernă care sprijină trunchiul persoanei îngrijite de la
orizontala până la un unghi de aproximativ 75º(grade) (Figura 20.1.)

Se evită poziționarea patului în cameră în zone expuse curentului, lângă ușă, sub fereastră.
În cazul în care persoana îngrijită urinează foarte des, este recomandabil ca urinarul să fie așezat
în așa fel ca ea singură să-l poată lua.

Imobilizarea la pat poate fi determinată de următoarele:

- afecțiuni grave (paralizii, leziuni ale membrelor inferioare);
- unele complicații care pot apărea în urma unor boli (imobilizarea la pat este o măsură

preventivă);
- fracturi (aparate gipsate), infarct miocardic, traumatisme (imobilizarea la pat este o măsură

terapeutică).

Gama de îngrijiri acordate beneficiarului:

 Se va asigura igiena camerei și a patului persoanei îngrijite – aerisirea și curățenia camerei,
schimbarea lenjeriei de pat ori de câte ori este nevoie.

 Se va avea grijă de igiena corporală a persoanei îngrijite – se va schimba lenjeria de corp
ori de câte ori s-a murdărit (la nevoie se folosesc cămăși desfăcute la spate); se va face
toaleta persoanei îngrijite sub forma de băi parțiale la pat; se va asigura igiena gurii și a
danturii (protezelor dentare), se va urmări igiena mâinilor la fiecare masă, igiena părului
(săptămânal sau la două săptămâni).

 Alimentarea se va face la pat, activ sau pasiv în funcție de starea persoanei îngrijite,
asigurându-i-se o poziție cât mai comodă.

 Se va face prevenirea escarelor prin schimbarea poziției în pat a persoanei, prin masarea
zonelor expuse, fricționări cu alcool diluat și pudraj cu pudră de talc, schimbarea lenjeriei de
pat și de corp, ca să fie curată și fără cute, mobilizarea pasivă a persoanei îngrijite, conform
prescripțiilor medicale.

 Se va manifesta o atitudine calmă, plină de blândețe, deoarece persoanele îngrijite pot fi
irascibile, nervoase, capricioase.

 Îngrijitorul se va preocupa de programul zilnic al persoanei îngrijite – plimbarea la aer,
cititul, vizionarea programelor TV.

***
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CAPITOLUL XXI

TEHNICI DE ÎNGRIJIRE GENERALĂ, SPECIALĂ ȘI SPECIFICĂ
A BENEFICIARULUI DE ÎTLD

Administrarea medicamentelor

Persoana îngrijită poate urma un tratament la indicația medicului. Îngrijitorul la domiciliu va
analiza cu atenție prescripțiile medicale, indicațiile și contraindicațiile medicamentelor prescrise
și va cere, dacă este cazul, lămuriri suplimentare de la personalul medical, familie, persoana
îngrijită. Medicamentele vor fi administrate cu respectarea strictă a prescripțiilor medicale.
Medicamentele sunt substanțe – de origine animală, vegetală sau sintetizată chimic –
transformate prin operații farmaceutice într-o formă de administrare (comprimate, drajeuri, etc.).
Scopul utilizării medicamentelor: Prevenirea, ameliorarea și vindecarea bolilor.

Reguli de administrare a medicamentelor:
 Respectarea medicamentului prescris. Acesta nu se va înlocui cu un alt medicament cu

efect asemănător fără aprobarea medicului.
 Verificarea etichetei înainte de administrare, precum și însăși a medicamentului.
 Verificarea calității medicamentelor: să nu fie alterate, degradate. Medicamentele își

schimbă culoarea sau aspectul (decolorare, tulburare, precipitare, sedimentare).
 Respectarea căii de administrare este obligatorie, nerespectarea ei poate duce la accidente

grave.
 Respectarea orarului de administrare și a ritmului prescris de medic este obligatorie,

deoarece unele substanțe se descompun sau se elimină din organism într-un anumit timp.
 Respectarea prescripțiilor cu privire la administrarea anumitor medicamente înainte de

masă (ex. blocanți a H2 receptorilor de histamină - Famotidină), în timpul alimentării (ex.
fermenți digestivi) sau după mese (ex. cele împotriva vărsăturilor) și respectarea cu
strictețe a dozei prescrise.

 Respectarea somnului fiziologic al persoanei îngrijite: orarul de administrare al
medicamentelor va fi stabilit astfel încât să nu fie necesară trezirea lui, cu excepția
antibioticelor al căror ritm impune trezirea (se va face cu multă blândețe).

 Servirea persoanei îngrijite cu doza unică de medicament, care va fi administrat personal
de către îngrijitor sau va fi luat în prezența sa.

 Informarea persoanei îngrijite asupra medicamentelor prescrise în ceea ce privește
cantitatea, modul de administrare, efectul urmărit și efectele secundare.

 Anunțarea imediată a greșelilor de administrare, schimbarea medicamentului,
nerespectarea dozei, a căii de administrare sau a orarului va fi adusă la cunoștința familiei
și a medicului, pentru a preîntâmpina apariția unor complicații.

 Orice manifestare de intoleranță va fi adusă la cunoștința medicului.

Tehnici de administrare a medicamentelor:
Îngrijitorul poate administra medicamentele persoanei îngrijite, pe cale orală, pe cale percutantă,
rectală și pe suprafața tegumentelor.

1. Administrarea medicamentelor pe cale orală (bucală)

Administrarea orală este calea naturală de administrare a medicamentelor. Pe cale orală se
administrează medicamentele care se absorb la nivelul mucoasei bucale, la nivelul stomacului,
intestinului subțire sau gros. Medicamentele administrate pe cale bucală pot fi:
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solide (tablete, drajeuri, capsule, pulberi, granule) și lichide (soluții, siropuri, tincturi, uleiuri,
emulsii). Medicamentul nu se manevrează cu mâna după ce a fost scos din cutie.
După administrarea unui medicament în formă solidă persoana îngrijită bea apă, ceai, lapte, etc.
Ceaiurile medicinale se prepară cu puțin timp înainte de administrare, se utilizează proaspete
deoarece substanțele active se volatilizează (evaporează).
Gustul neplăcut al medicamentelor poate fi mascat prin diluare cu apă, ceai, sirop – în cazul
medicamentelor amare.

2. Administrarea medicamentelor pe cale rectală

Introducerea medicamentelor pe cale rectală se efectuează când medicamentul are o acțiune
iritantă asupra mucoasei stomacale sau persoana îngrijită prezintă tulburări de deglutiție
(dificultate la înghițire) sau intoleranță digestivă (greață, vărsături) etc. Medicamentele pot fi
administrate sub formă de clisme medicamentoase sau sub formă de supozitoare.
Efectuarea procedurii:

Pregătirea materialelor
Se pregătesc materialele și se transportă lângă persoana îngrijită:
 mănuși de cauciuc,
 supozitoare
Pregătire fizică și psihică a persoanei îngrijite:
 Se anunță persoana îngrijită și i se explică necesitatea și simplitatea tehnicii.
 Se așează persoana îngrijită întinsă pe o parte, cu picioarele ușor îndoite, se descoperă zona

fesieră.
Efectuarea tehnicii

 Se spală pe mâini cu apă curentă și săpun.
 Se îmbracă mănușile de cauciuc.
 Se despachetează supozitorul din ambalaj, menținându-l puțin în mediu cald, însă nu vor fi

încălzite prea tare deoarece se topesc și nu mai pot fi introduse în rect.
 Se depărtează fesele persoanei îngrijite cu mâna stângă și se descoperă orificiul anal.
 Cu mâna dreaptă se introduce supozitorul (cu partea sa ascuțită înainte) în anus și se

împinge în sus cu degetul inelar până când extremitatea sa trece de sfincterul intern al
anusului.

 Dacă persoana îngrijită are senzația necesității de defecație după introducerea supozitorului,
trebuie să i se explice că acesta se va topi în câteva minute și va dispărea și senzația de
defecare.

 Se îmbracă persoana îngrijită.
 Se scot mănușile și îngrijitorul se va spăla pe mâini cu apă curentă și săpun.
 Se supraveghează persoana îngrijită.

3. Administrarea medicamentelor pe suprafața tegumentelor (pielii)

Unele medicamente pătrund în organism și prin piele, acestea având un efect local sau general.
Pe această cale se administrează medicamentele sub formă de unguente prin:
 fricționare - aplicarea (locală sau pe tot corpul) a unui unguent printr-un masaj ușor la

nivelul pielii.
 badijonare - constă în întinderea unei soluții medicamentoase cu ajutorul unui tampon

montat pe port-tampon (ex: tinctură de iod, betadin, albastru de metil).
 compresa medicamentoasă - constă în îmbibarea soluției medicamentoase într-un strat textil

mai gros, care apoi se aplică pe tegumentul bolnav.
 pudrajul - reprezintă presărarea medicamentelor sub formă de pudră pe piele cu ajutorul

tampoanelor sau cutiilor cu capac perforat.
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Efectuarea procedurii
Pregătirea materialelor:
Se pregătesc materialele în funcție de tipul medicamentului utilizat:
 mușama și aleză;
 tăviță pentru medicamente și instrumente;
 pensă, spatulă, comprese, tampoane, mănuși;
 pudrieră cu capac perforat;
 unguente, soluții etc.;
 tavă renală și prosoape de baie.

Pregătirea psihică a persoanei îngrijite:
 se informează asupra efectului medicamentului;
 se explică metoda de tratament (badijonare, pudraj, ungere, comprese medicinale);
 se informează asupra eventualelor alergii și asupra senzațiilor pe care le poate simți.

Pregătirea fizică a persoanei îngrijite:
 se asigură intimitatea persoanei îngrijite;
 se asigură o poziție adecvată în funcție de zona pe care urmează să se aplice medicamentul.
Important! Îngrijitorul trebuie să folosească mănuși de cauciuc pentru a preveni
pătrunderea medicamentelor în propriul organism.

Efectuarea tehnicii:
A. Aplicarea unguentelor prin fricționare:

Îngrijitorul se spală pe mâini cu apă și săpun, spală suprafața tegumentului persoanei îngrijite cu
apă caldă, apoi se usucă bine. Se folosesc mănușile sterile de cauciuc. Se aplică medicamentul pe
piele. Se masează cu vârful degetelor sau cu toată suprafața palmei, prin mișcări circulare,
efectuate sub o ușoară presiune timp de 20-25 de minute, pe o suprafață mică până când
medicamentul dispare în aparență, rămânând doar un slab luciu de grăsime.
ATENŢIE! Pentru a proteja lenjeria de corp și de pat se înfășă suprafața tratată cu unguent iar
dacă medicamentul s-a aplicat pe toată suprafața corpului persoanei îngrijite va fi înfășat complet
într-un cearșaf, până la absorbția medicamentului.
ATENŢIE! Unguentul sau uleiul care se aplică pe piele nu trebuie să ajungă în ochii persoanei
îngrijite sau a îngrijitorului (pot conține diferite substanțe iritante).
Cantitatea medicamentului introdus, suprafața aleasă pentru tratament, durata fricționării
precum și frecvența și orarul tratamentului vor fi stabilite de către medic.
B. Aplicarea locală a unguentelor și alifiilor:

 unguentele și pastele se aplică cu ajutorul spatulelor, pe suprafața tegumentelor într-un strat
subțire.

 se scoate medicamentul din tub prin apăsare sau din cutie cu ajutorul spatulei;
 se întinde cu blândețe un strat subțire cu mâna îmbrăcată în mănușă sau cu spatula;
 se protejează pielea cu un pansament dacă este necesar, astfel ca medicamentul să nu fie

îndepărtat;
 se evită păstrarea unguentelor la temperaturi ridicate!

Îngrijirea persoanei îngrijite după efectuarea tehnicii
Se așează persoana îngrijită, se acoperă regiunea cu comprese mari de tifon. Se urmărește efectul
local, se anunță personalul medical în caz de apariție a unor efecte secundare (prurit, reacții
alergice). Se notează în foaia de îngrijire a persoanei îngrijite: denumirea medicamentului, modul
de administrare, aspectul local al tegumentelor.
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Reorganizarea locul de muncă. Medicamentele se depozitează la locul de păstrare, în
condițiile precizate de instrucțiunile de păstrare. Se îndepărtează compresele, tampoanele
folosite, se spală pe mâini cu apă și săpun.

4. Administrarea medicamentelor pe cale respiratorie

Administrarea de aerosoli. Spray-urile conțin
dispersii fine ale substanțelor terapeutice care
sunt introduse în flacoane speciale sub presiune.
Aceste flacoane care permit eliberarea unei
cantități determinate (doză) la acționarea
declanșatorului. Particulele expulzate din
dispozitivul generator sunt inhalate, tranzitează
căile arborelui bronșic și se fixează la nivelul
epiteliului bronho-alveolar de unde sunt
absorbite.
Cum folosim spray-urile, (puf-urile):
a) se agită flaconul și se detașează capacul protector;
b) se expiră complet și se apleacă capul puțin spre spate;
c) se fixează flaconul la nivelul gurii, cu buzele strâns lipite în jurul piesei bucale a

inhalatorului (Figura nr.21.1). Flaconul trebuie poziționat vertical, (răsturnat, dacă
instrucțiunile din prospect indică astfel);

d) se apasă dispozitivul în timp ce se inspiră profund;
e) se menține flaconul la nivelul gurii 10-15 sec., timp în care se stopează respirația;
f) se îndepărtează flaconul și se expiră ușor.
Dacă sunt prescrise mai multe doze se așteaptă 30-60 sec. până la următorul „puf”.

5. Aplicarea medicamentelor pe mucoasa conjunctivală (în ochi)

Instilația - picurarea unor soluții pe mucoasa conjunctivală.
Pregătirea materialelor: Se pregătesc pe o tavă următoarele
materiale: pipetă, tampon de vată steril, soluție medicamentoasă
recipient pentru materialele utilizate.
Efectuarea tehnicii:
a) Se spală pe mâini cu apă curgătoare și săpun.
b) Se așează persoana îngrijită culcată pe spate sau pe un

scaun cu capul aplecat pe spate și sprijinit.
c) Se apasă ușor pe pleoapa inferioară cu degetul mare a

mâinii stângi.
d) Se invită persoana îngrijită să privească în sus.
e) Cu partea laterală a mâinii stângi sprijinită de fruntea

persoanei îngrijite, se va trage în același timp de pleoapa
superioară cu arătătorul și de pleoapa inferioară cu degetul mare.

f) Se lasă să cadă 1-2 picături de soluție medicamentoasă, din pipeta ținută în mâna dreaptă, în
fundul de sac conjunctival inferior, înspre unghiul extern (figura nr.21.2).

g) Se solicită persoanei îngrijite să miște globul ocular, se pune și a doua picătură în același fel
și se va continua, dacă e necesar cu celălalt ochi.

h) Se șterge picătura de medicament sau lacrimă care se scurge cu un tampon și se aruncă în
recipientul folosit pentru acest scop.

ATENȚIE! Nu se vor șterge ambii ochi cu același tampon. Fiecare ochi se va șterge cu
tampon diferit.

Figura nr.21.1.

Figura nr.21.2.
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6. Aplicarea medicamentelor în conductul auditiv extern (în ureche)

Instilația - picurarea unor soluții medicamentoase în conductul auditiv extern.
Efectuarea tehnicii:
a) se spală pe mâini cu apă curgătoare și săpun.
b) se așează persoana îngrijită întinsă pe o parte, sau în poziție șezândă cu capul și trunchiul

aplecate lateral de partea opusă urechii în care se face instilația.
c) se curăță conductul auditiv cu un tampon de vată pe o baghetă.
d) se încălzește soluția medicamentoasă, în baie de apă, până la 37ºC.
e) se trage ușor pavilionul urechii în sus și înapoi, cu mâna stângă.
f) se lasă să cadă numărul de picături prescrise.
g) se menține persoana

îngrijită în aceeași
poziție 10-15 minute,
(figura nr.21.3).

h) se introduce în ureche
un tampon de vată în
mod lejer.

i) se procedează la fel și
cu urechea opusă.

Captarea dejecțiilor fiziologice și patologice

Dejecție - evacuare a excrețiilor din organism (urină, materii fecale, spută, vărsături).
Captarea dejecțiilor persoanei îngrijite imobilizat la pat trebuie făcută după anumite

reguli, pentru a nu murdări camera sau patul, pentru a preveni infecțiile și pentru a reduce la
minim traumatismul fizic și psihic al persoanei îngrijite.

Captarea fecalelor. Se face în ploscă. Plosca se ține de mâner și se va ține întotdeauna
acoperită cu capac propriu sau cu un șervet.
Tehnica: Plosca se încălzește la temperatura camerei. Persoana îngrijită după ce a fost
dezbrăcată, va fi solicitat să se ridice puțin, fiind ajutat de îngrijitor, cu palma stânga introdusă
sub regiunea sacrală. Sub beneficiar se așează o mușama și o aleză, peste care se introduce
plosca. Pe durata defecării, persoana îngrijită va fi acoperită. Menținerea ploștii va fi redusă la
timpul cât mai puțin posibil pentru a preveni formarea escarelor de decubit. Toaleta după
defecație se face cu hârtie igienică sau prin spălare, apoi plosca va fi scoasă și acoperită imediat
și dusă la WC pentru golire. După golire, plosca se spală manual cu perie cu coadă lungă, după
care se dezinfectează împreună cu peria în soluție dezinfectantă. Se aerisește camera și se spală
mâinile persoanei îngrijite și a îngrijitorului.
Captarea urinei. Captarea urinei se face în vase speciale numite urinare.
Tehnica: În timpul utilizării, urinarul se introduce sub pătură, persoana aflată în îngrijire
rămânând acoperită. Nu se menține urinarul cu urină în cameră, nici măcar în timpul nopții,
deoarece viciază (strică) aerul.
Urinarul se spală cu jet vertical de apă folosind detergenți, iar apoi se dezinfectează.
Captarea vărsăturilor.
 Dacă vărsăturile sunt prevăzute, îngrijitorul va pregăti lângă pat o mușama, prosoape, și
tăvițe renale.

 Dacă persoana îngrijită are proteze dentare, acestea vor fi scoase din cavitatea bucală.
 Dacă starea persoanei îngrijite permite, în timpul vărsăturilor acesta va fi ridicat în poziție
șezândă și va fi sprijinit de frunte, iar cu cealaltă mână i se va ține în față o tăviță renală
curată.

 Dacă persoana îngrijită nu poate fi ridicat, se va întoarce numai capul într-o parte, de
preferință spre stânga și se va așeza tăvița renală lipită de față. După liniștire se va clăti gura

Figura nr.21.3.
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cu apă rece, ceai sau o soluție aromată, iar apoi se va șterge gura persoanei îngrijite, și se va
aranja patul.

Captarea și colectarea sputei se face în scuipătoare. Dacă persoana îngrijită are o expectorație
abundentă, care trebuie determinată și cantitativ se utilizează vase gradate din sticlă, este bine să
fie acoperite. Scuipătoarele golite se spală cu apă rece și apoi cu caldă. Mucozitățile ce aderă pe
vas vor fi îndepărtate, prin lichefierea lor, cu apă și frecare cu perii cu coadă, utilizate exclusiv
cu acest scop. Scuipătoarele spălate se dezinfectează zilnic.

Îngrijirea beneficiarilor cu boli infecto-contagioase

Bolile infecto-contagioase sunt boli provocate de anumiți viruși, microbi, etc. și care se transmit
de la om la om. Contaminarea și infectarea unui om se poate realiza pe următoarele căi:
a) Transmiterea directa - infectarea organismului se poate realiza prin inhalarea de
particule, pe cale cutanată (piele) sau prin mucoasă (mușcături, sărut etc).
b) Transmiterea indirectă - se face prin intermediul aerului (difteria, gripa, TBC,
scarlatina); apei (dizenteria, holera, hepatita, parazitoze etc.); solului (tuberculoza(TBC),
tetanos, poliomielita, salmonele); obiecte (TBC, hepatita A, parazitoze); mâini murdare
(hepatita A, stafilococii, TBC, dizenterie).
Îngrijirea la domiciliu a bolnavilor cu boli infecto-contagioase

Izolarea și tratarea la domiciliu a bolilor infecțioase este permisă numai pentru unele
dintre acestea. Anumite boli infecțioase mai grave, sau care prezintă un risc deosebit pentru
societate, se izolează și se tratează numai la spital. Persoana îngrijită contagiosă, care este
îngrijită la domiciliu, va fi izolată de ceilalți membri ai familiei. Vor fi respectate cu strictețe
prescripțiile medicale privind tratamentul, alimentația, igiena etc. Camera aleasă pentru izolarea
persoanei îngrijite la domiciliu va fi cât mai separată față de apartament sau alte odăi, pe cât
posibil cu toaletă proprie. Pentru îngrijire se va alege o singură persoană, maxim două, ele fiind
singurele admise să între în camera persoanei îngrijite. Vizitele vor fi interzise pe toată durata
contagiunii (precizată de medic). Este obligatoriu să se anunțe cazul de boală contagioasă și
colectivității din care face parte persoana. Este recomandabil să se anunțe și familiile cu care a
fost în contact persoana îngrijită contagioasă până la izolarea sa. Se vor lua toate măsurile
necesare pentru că cel ce îngrijește beneficiarul contagios să nu se infecteze el însuși și nici să nu
transmită infecția la alții.
În acest scop: Îngrijitorul va purta un halat; vor fi aplicate măsuri de dezinfecție (continuă),
până la vindecarea persoanei îngrijite. Spălarea riguroasa a mâinilor cu apă și săpun, dezinfecția
lor, după fiecare contact cu persoana îngrijită sau cu hainele acesteia; produsele patologice sau
excrețiile persoanei îngrijite (sputa, secreție din nas, lichid de vărsătură, urină, scaun) vor fi
recoltate cu grijă în recipiente speciale conținând lapte de var sau cloramină 5% și lăsate în
contact 2 ore, după care se aruncă în WC (closet), iar vasele pot fi spălate. Closetul se
dezinfectează cu soluții dezinfectante. Cada, plosca, urinarul vor fi dezinfectate de fiecare dată
cu soluții dezinfectante, recomandate de echipa medicală. Termometrul se dezinfectează cu
alcool iodat 0,5%. Lenjeria de corp și pat contaminată de beneficiar se strânge într-un sac, după
care se fierbe prelungit, înainte de a fi spălată. Vesela și tacâmurile se fierb cel puțin 15 minute
înainte de a fi spălate. Toate obiectele contaminate de beneficiar trebuie dezinfectate cu alcool
ori apă și săpun, sau prin fierbere. Ziarele, hârtiile și cărțile fără valoare este preferabil să fie arse;
Dezinfecția terminală (după vindecare) este făcută de un specialist dezinfectant, în lipsa acestuia,
se va face o curățenie generală a camerei (parchet, mobilă, obiecte), cu expunerea la soare a
unor lucruri și fierberea altora.
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Îngrijirea persoanei cu HIV/SIDA

Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) este un virus care atacă sistemul imunitar și
îngreunează luptă organismului cu infecțiile și cu bolile. HIV este virusul care produce
Sindromul Imunodeficienței Dobândite (SIDA). Totuși a fi infectat cu virusul HIV nu
înseamnă a avea SIDA. Tuberculoza și cancerele sunt cele mai întâlnite afecțiuni grave pe care
le dezvoltă un bolnav de SIDA. În cele mai multe cazuri, SIDA duce la deces. Unii oameni
trăiesc cu infecția cu virusul HIV mulți ani, chiar zeci de ani până a dezvolta SIDA. Virusul
imunodeficienței umane (HIV) se transmite, SIDA nu se transmite, deoarece este un sindrom, o
boală. Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) poate fi prezent în sânge, spermă, secreții
vaginale și uretrale, lapte matern, lacrimi, urină, materii fecale (care conțin sânge), secreții
nazale, salivă, în concentrații diferite.
Căi de transmitere a HIV:

- prin contact sexual neprotejat;
- transfuzii de sânge și derivate de sânge;
- se transmite de la mamă infectată la făt, în timpul sarcinii, a nașterii și alăptării.

Posibilitatea infectării este cu atât mai mare în cazul în care există leziuni ale pielii sau ale
mucoaselor care să faciliteze trecerea virusului de la o persoană la alta. Pielea intactă reprezintă
o barieră naturală, iar o picătura de sânge, secreție vaginală sau spermă infectate nu reprezintă
neapărat un risc.
HIV nu se transmite prin: aer (respirație, tuse, strănut), atingere, pupături (sărut "uscat"),
îmbrățișare, alimente, apă, băi sau wc-uri publice, ștranduri, folosirea în comun a rechizitelor,
jucăriilor, tacâmurilor și veselei. HIV nu se transmite prin salivă, urină, secreții nazale, lacrimi,
fecale dacă acestea nu conțin sânge. Prezența într-o colectivitate a unei persoane seropozitive
nu reprezintă un pericol pentru persoanele sănătoase atât timp cât nu exista condițiile de
transmitere a infecției.

În acordarea îngrijirilor persoanelor seropozitive HIV/SIDA este necesară respectarea
următoarelor reguli:
 îmbrăcarea mănușilor de latex în timpul contactului cu sângele sau cu lichidele

biologice;
 aplicarea obligatorie a bandajelor pe rănile de pe piele, dacă bandajul este îmbibat cu

sânge sau cu lichide biologice, el trebuie înlocuit și distrus;
 înlăturarea petelor de sânge, fecale și urină se va face doar utilizând mănuși de latex;
 hainele și lenjeria de pat sau corp murdară, pătate de sânge, excremente, urină sau alte

lichide biologice, trebue păstrate, dezinfectate și spălate separat;
 hainele sau lenjeria de pat sau corp vor fi atinse doar utilizând mănuși;
 spălarea pe mâini cu săpun, după contactul cu hainele, lenjeria de pat murdară de

sânge sau după orice contact cu lichide biologice;
 utilizarea substanțelor obișnute la curățarea veselei de bucătărie, precum și pentru

curățarea obiectelor sanitare;
 contactele obișnute cu o persoană seropozitivă HIV sunt inofensive și nu necesită

folosirea mănușilor.Îngrijitorul va informa persoana îngrijită privind măsurile de
prevenire a răspândirii infecției HIV, o va încuraja să respecte tratamentul și
prescripțiile medicale.

***
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CAPITOLUL XXII

SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE
A BENEFICIARULUI DE ÎTLD

În îngrijirea persoanei îngrijite pe termen lung la domiciliu, îngrijitorul este obligat să-l
supravegheze pentru a culege toate datele privind starea generală și/sau evoluția bolii acestuia,
comunicând medicului sau asistentului medical, tot ce a observat la beneficiar, în cursul zilei
sau nopții.
Astfel, îngrijitorul va urmări zilnic cu atenție: funcțiile vitale, faciesul (expresia feței), starea
psihică, atitudinea și poziția persoanei îngrijite în pat, mișcările pe care le execută, somnul,
deoarece acestea pot fi semne importante în stabilirea diagnosticului, în caz de îmbolnăvire a
persoanei îngrijite.

Evaluarea funcțiilor vitale
Funcțiile vitale includ:

– respirația;
– pulsul;
– tensiunea arterială;
– temperatura corpului.

Funcțiile vitale sunt frecvent utilizate ca indicatori ai stării de sănătate sau de boală.

1. Respirația este funcția organismului prin care se realizează aportul de O2 (oxigen), necesar
proceselor vitale, în paralel cu eliminarea în atmosferă a CO2 (bioxidului de carbon), rezultat al
acestora.
Materiale necesare:
ceas cu secundomer (cronometru), foaie de temperatură,
pix cu pastă albastră.
Tehnica efectuării:

– se pregătesc materialele necesare;
– nu se anunță persoana îngrijită despre procedura care se

va efectua, pentru că aceasta poate influența ritmul
respirator;

– se numără mișcările inspiratorii ale toracelui (pieptului),
prin așezarea mâinii îngrijitorului pe suprafața toracelui
timp de 1 minut;

– se notează rezultatul în foaia de temperatură.
Înregistrarea valorii obținute se face în modul următor: ex.
Rs = 20 resp/min.

2. Pulsul este umflarea și dezumflarea regulată a unei artere
ca efect al bătăilor inimii.
Pulsul reprezintă numărul de bătăi pe care inima le face într-un minut (ritmul cardiac).
Poate fi simțit în orice loc care permite arterei să fie lipită de un os, cum ar fi :

– la gât (artera carotidă) Figura nr.22.1.A,
– în partea anterioară a cotului (artera brahială) Figura nr.22.1.B
– la încheietura mâinii (artera radială) Figura nr.22.1.C,
– în intersecția dintre picioare și corp pe partea anterioară
o (artera femurală) Figura nr.22.1 D
– în spatele genunchiului (artera poplitee) Figura nr.22.1.E,

Figura nr.22.1. Pulsul
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Figura nr.22.2.

Mâna amplasată pe masă. Palma cu fața în sus

– pe fața dorsală a piciorului(artera pedioasă) Figura nr.22.1.F
– aproape de încheietura gleznei (artera tibială) Figura nr.22.1.G.

Pulsul se măsoară în pulsații pe minut (p/m).
Valori normale a pulsului:
Nou născut 130-140 p/m; copil mic 100-100 p/m;
la 10 ani 90-100 p/m; adult 60-80 p/m vârstnic >80-90 p/m.
Materiale necesare: pix, ceas cu secundomer (cronometru).
Tehnica efectuării: pregătirea psihică a persoanei îngrijite.
- se asigură repaus fizic și psihic 10-15 minute
- se caută o arteră sub piele bine palpabilă în una din locurile recomandate mai sus în ( Figura
nr.22.1).
- pe piele peste artera identificată se pun două vârfuri de degete de-a lungul traseului vasului,
- se exercită o ușoară presiune, până când se poate simți bine artera pulsatoare, perceperea
zvâcniturilor pline ale pulsului
- se numără pulsațiile timp de 1 minut.
Înregistrarea valorii obținute în fișa de îngrijiri. Ex: Puls = 68 p/m

3. Tensiunea arterială (TA)
Tensiunea arterială este forța cu care sângele apasă pe pereții arterelor prin care circulă.
Deosebim două valori ale tensiunii arteriale (TA) care sunt date de contracția și relaxarea inimii
(sistolică și diastolică). Valorile tensiunii arteriale poartă numele de sistolică (valoarea cea mai
mare) și diastolică (valoarea cea mai mică). Valorile tensiunii arteriale sunt de obicei mai scăzute
dimineața și mai ridicate spre seară, mai scăzute vara și mai ridicate iarna. Tensiunea arterială se
măsoară în milimetri coloană de mercur (mmHG). Tensiunea arterială măsurată în picioare, în
mod normal trebuie să fie puțin mai mare decât tensiunea arterială măsurată în poziție culcat.
Tensiunea arterială măsurată dimineața, la sculare, înainte de a mânca (și după perioada de
odihnă de peste noapte) este considerată tensiune arterială fundamentală.
Tensiunea arterială se poate măsura cu tensiometru clasic (cu stetoscop) sau cu tensiometre
electronice.
Reguli pentru măsurarea tensiunii arteriale (TA)
Persoana îngrijită nu trebuie să bea cafea, ceai sau să fumeze timp de 30 minute.
Este necesar să se acorde 5 minute de repaos.
În cameră trebuie să fie liniște, temperatura confortabilă.
Dispozitivul se așează astfel încât să puteți vedea clar valorile tensiunii arteriale, dar persoana
îngrijită să nu poată vedea.
Persoana îngrijită trebuie să fie în poziție culcat sau așezat cu spatele sprijinit, picioarele să stea
ferm pe podea și nu sunt încrucișate.
Persoana îngrijită nu vorbește și nu își schimbă poziția în timpul măsurării.
Tensiunea arterială se poate măsura la un singur braț sau la amândouă, se vor lua în considerare
valorile cele mai ridicate a tensiunii arteriale. La măsurările
viitoare se va lua mâna la care s-a măsurat tensiunea cea
mai mare.
Poziția mânii și a manșetei:

– Mâna trebuie să fie la nivelul inimii;
– Marginea inferioară a manșetei este cu 2-2,5 cm mai sus de

partea anterioară a cotului (fosa cubitală);
– La prima vizită măsurătorile se efectuează la ambele mâni;
– Mâna se sprijină de masă sau de cotieră;
– Partea anterioară a cotului este la nivelul inimii;
– Dacă este necesar, se reglează scaunul sau se utilizează o

pernă pentru a ridica mâna;

la nivelul inimii

Poziția
manșetei



174

– Palma se amplasează cu fața în sus (Figura nr.22.2).
Tehnica măsurării tensiunii arteriale (TA) cu tensiometru clasic:

– Se aplică manșeta pe brațul persoanei îngrijite în așa fel ca ea să acopere aproximativ două
treimi din lungimea brațului (aproximativ 12-13 cm lungime Figura nr.22.2).

– Se fixează membrana stetoscopului la nivelul arterei humerale (partea anterioară a cotului) sub
marginea inferioară a manșetei după care se introduc olivele stetoscopului în urechi.

– Se umflă manșeta cu ajutorul parei de cauciuc până când dispar zgomotele pulsului + 30 mmHg
– Se decomprimă aerul din manșetă prin deschiderea supapei până când se aude primul zgomot

(acesta reprezintă valoarea tensiunii arteriale maxime).
– Se reține valoarea indicată continuându-se decomprimarea până când zgomotele dispar

(tensiunea arterială minimă).
Tensiometrele digitale moderne au devenit, la ora
actuală, cele mai utilizate aparate de măsurat
tensiunea arterială la domiciliu, datorită simplității
cu care se folosește.
Tehnica folosirii tensiometrului digital:

– Poziționați tensiometrul digital la încheietura mâinii,
pentru a vă asigura că nu apar erori la măsurare.

– Poziționați mâna stângă a persoanei îngrijite pe
masă.
cu palma în sus și plasați manșeta tensiometrului la o distantă de
aproximativ 1-2 cm de palmă, având grijă ca închiderea manșetei
să fie în sus (Figura nr.22.3).

– Strângeți bine manșeta și porniți tensiometrul.
– Cereți persoanei îngrijite să ridice mâna și să o ducă la umărul opus,

astfel încât aparatul să se afle poziționat în dreptul inimii.
– Pentru a păstra cât mai relaxat brațul pe care este pus tensiometrul

în timpul măsurătorii, sprijiniți cotul cu mâna (Figura nr.22.4).
– Așteptați până când aparatul scoate un sunet (bip) care anunță că s-au afișat rezultatele.
– Tensiometrul digital măsoară atât tensiunea arterială (TA) cât și pulsul (P).
– Notați întotdeauna valorile de la fiecare măsurătoare.

Valori normale ale tensiunii, valori mici și valori mari :
14 – 19 ani => Tensiune mică - 105/73 ; Tensiune normală – 117/77 ; Tensiune mare – 120/81;
20 – 24 ani => Tensiune mică - 108/75 ; Tensiune normală – 120/79 ; Tensiune mare – 120/81;
25 – 29 ani => Tensiune mică - 109/76 ; Tensiune normală – 121/80 ; Tensiune mare – 133/84;
30 – 34 ani => Tensiune mică - 110/77 ; Tensiune normală – 122/81 ; Tensiune mare – 134/85;
35 – 39 ani => Tensiune mică - 111/78 ; Tensiune normală – 123/82 ; Tensiune mare – 135/86;
40 – 44 ani => Tensiune mică - 112/79 ; Tensiune normală – 125/83 ; Tensiune mare – 137/87;
45 – 49 ani => Tensiune mică - 115/80 ; Tensiune normală – 127/84 ; Tensiune mare – 139/88;
50 – 54 ani => Tensiune mică - 116/81 ; Tensiune normală – 129/85 ; Tensiune mare - 142/89;
55 – 59 ani => Tensiune mică - 118/82 ; Tensiune normală – 131/86 ; Tensiune mare – 144/90;
60 – 64 ani => Tensiune mică - 121/83 ; Tensiune normală – 134/87 ; Tensiune mare – 147/91.
Valori peste cele normale – hipertensiune arterială. HTA
Valori sub cele normale – hipotensiune arterială. HTA

4. Temperatura corpului
Temperatura corpului se măsoară în grade Celsius (ºC ), cu ajutorul termometrelor. Temperatura
corpului se menține constantă între 36,7°-37°C dimineața și 37°-37,3° seara (homeotermie)
datorită unui echilibru constant între cantitatea de căldură produsă (termogeneza) și cantitatea de
căldură pierdută (termoliza) de organism, proces numit termoreglare.
Scopul termometriei: descoperirea unor modificări patologice ale valorii temperaturii corpului.

Figura nr.22.3

Figura nr.22.4
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Locuri de măsurare a temperaturii corporale: fosa axilară (subsioară), plica inghinală,
cavitatea bucală, rect, vagin.
Materiale necesare: termometru individual; tampoane de vată și comprese de tifon nesterile;
prosop individual; săpun; pix cu pastă; carnet propriu.
Tehnica efectuării:
- Se pregătesc materialele necesare.
- Se verifică termometrul pentru a-i observa integritatea, funcționalitatea și dacă mercurul este
coborât în rezervor.
Pregătirea psihică și fizică a persoanei îngrijite: se anunță persoana îngrijită; se culcă
persoana îngrijită pe spate cu capul pe pernă sau în poziție șezând pe scaun.
Măsurarea temperaturii corporale în fosa axilară (subsioară) cu termometrul cu
rezervorul de mercur:
- Se ridică brațul persoanei îngrijite și se șterge bine axila (subsioară) prin tamponare cu
prosopul lui.
- Termometrul se ține în mână ca un creion în poziția de scris.
- Se așază termometrul cu rezervorul de mercur pe pielea centrului axilei (subsioarei), paralel cu
toracele.
- Se apropie brațul persoanei îngrijite de trunchi cu antebrațul flectat pe suprafața anterioară a
toracelui.
- Se menține termometrul timp de zece minute.
- Se scoate termometrul din fosa axilară a persoanei îngrijite.
- Se șterge termometrul cu o compresă uscată și se citește gradația.
- Termometrul se ține strâns și se scutură cu mișcări rapide pentru ca mercurul să coboare în
rezervor.
- Se așază termometrul la loc.
Notarea cifrata: În fișa de îngrijire se notează data și valoarea temperaturii obținute.
Interpretarea rezultatelor:
- Temperatura normală (fiziologică): 36-37°C – afebril.
- Valori patologice: hipertermie: 37-38°C = subfebril; 38-39°C = febra moderată; 39-40°C =
febra ridicată; 40-41°C = hiperpirexie; hipotermie: sub 36°C.
Reorganizarea locului de muncă:
- Se scutură termometrul până când mercurul termometrului coboară în rezervor.
- Se spală termometrul cu apă și săpun lichid și se usucă.

5. Observarea stării persoanei îngrijite

Persoana sănătoasă Persoana bolnavă

Starea
generala

Plin de viață, conștient,
comunicativ, prezent Apatic, anxios, nu comunică, iritabil

Postura Postura dreaptă, se mișcă ușor
și liber

Postură determinată de boală, nevoia de a sta în
poziție forțată sau culcat

Ochii Prezintă vedere clară, se
mișcă

Ochi tulburi, lucioși, sensibili la lumină,
modificări de culoare, dificultate de vedere

Urechile Aude bine, răspunde Durere, scurgeri, scăderea capacitații auditive

Nasul Respirație nazala liberă Scurgeri, depuneri, simțul mirosului e diminuat

Vorbirea Răspunde corect la întrebări,
formulează corect Vorbește neclar, se bâlbâie, prezintă răgușeală
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Buzele Moi, bine vascularizate Uscate, culoare modificată, apariția crăpăturilor,
veziculelor

Limba Umedă, roză, fără depuneri Încărcată, uscată, modificări de culoare

Cavitatea
bucala

De culoare roză, umedă, fără
miros Înroșită, umflată, încărcată, miros modificat

Respirația Ritmică, nazală Încetinită, rapidă, superficială, urât mirositoare,
inegală (aritmică)

Pielea Netedă, caldă Rece-umedă, uscată, apariția de vezicule, roșeață,
umflături

Transpirația Prezentă la efort Apare fără efort, apare noaptea, transpirații reci

Urina Limpede, culoare galben
deschis

Tulbure, culoare anormală, miros persistent,
concentrată

Scaun Culoare maro, bine legat. Apos, dificultăți la excreție/defecație, prezența de
sânge sau paraziți

Sputa Absentă Prezentă cu sânge, puroi, urat mirositoare

Voma Absentă Prezentă cu sânge (e importantă ora și cantitatea)
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ANEXE

Anexa 1. MATERIALE PENTRU O COMUNICARE MAI UȘOARĂ CU
BENEFICIARUL
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Sugestii pentru îngrijitor de a avea o bună comunicare

1. Dați dovadă de
respect

Întotdeauna fiți respectuoși față de persoanele din jur. Priviți în
ochi beneficiarul atunci când discutați. Adresați-vă persoanei
îngrijite folosind numele pe care îl preferă. Astfel, se va crea o
legătură mai bună între dumneavoastră și ea, fapt care vă va permite
să înțelege-ți mai ușor nevoile și dorințele persoanei îngrijite,
inclusiv contribuind la creșterea încrederii depline în îngrijitor.
Evitați frazele prin care faceți cealaltă persoana să se simtă umilită
sau învinovățită (exemplu: de ce tot timpul tu faci... dar eu trebuie
să sufăr din cauza aceasta…).

Amabilitatea este foarte importantă pentru a preveni conflictul
2 Fiți clar Vorbește rar și clar, fără a îți schimba tonul vocii. Schimbarea

tonului vocii va face persoana îngrijită să se simtă inconfortabil.
Folosește propoziții scurte pentru a te exprima. Descrieți situația
folosind faptele. Evitați cuvintele precum: toate, niciodată,
întotdeauna.

Transmiteți mesaje scurte și clare pe înțelesul persoanei îngrijite. Nu folosiți cuvinte neclare
( termeni medicali)

3 Nu faceți
presupuneri

Cereți mai multe detalii. Presupunerile sunt dușmanul unei bune
comunicări. Multe certuri apar atunci când o persoana se așteaptă că
cealaltă persoană să fii cititoare de minți să știe ce își dorește.

Nu mizați pe citirea gândurilor, exprimați-vă propriile nevoi și sentimente directe și clare.
Puneți întrebări dacă nu înțelegeți de ce o altă persoană acționează într-un anumit mod.

4 Fiți deschiși Exprimați-vă sentimentele în mod deschis și sincer. Spune-i
persoanei îngrijite că înțelegi cât de dificilă e situația sa. Discută
despre subiecte plăcute pentru persoană. Vorbește-i despre hobby-
urile sale ori despre cărțile favorite, ori politică, chiar dacă nu
primești un răspuns de la el/ea. Asemenea subiecte îi vor stârni
dorința de a discuta cu tine.

Nu așteptați ca alții să ghicească ce simțiți-presupunerile lor ar putea fi greșite
5 Ascultați mai

întâi
Asigură-te că nu există zgomot de fundal. Așteptați câteva secunde
după ce persoana a finisat de vorbit înainte de a răspunde. Lasă
persoana îngrijită să își spună ideea până la capăt, nu îi completa
propoziția fără s-o lași să spună ce are de zis.
El sau ea ar putea avea mai mult de spus

6 Acceptați
sentimentele
altora

Nu este întotdeauna ușor să înțelegi sau să accepți sentimentele
altora. Uneori acest lucru necesită timp și efort.

Vă puteți opri un pic spunând am înțeles sau nu sunt sigur că am înțeles.
Ați putea spune încă o dată?

7 Folosiți umorul
cu grijă

Uneori este util să faceți glume. Dar nu faceți glume jignitoare.

Dați-vă seama când să fiți serioși
8 Nu o faceți pe

victima
Deveniți victimă atunci când nu vă exprimați necesitățile și
sentimentele. Uneori vă puteți aștepta ca cealaltă persoană să
acționeze într-un anumit mod, dar dacă nu comunicați despre ceea
ce doriți, așteptarea ajunge să nu fie împlinită.

Dacă nu ați făcut ceva pentru a răni o altă persoană, nu vă cereți scuze.
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Dacă vă scuzați tot timpul, este un semn de victimă.
Meritați respect și ai dreptul de a-ți exprima dorințele și nevoile

Există și o listă a lucrurilor pe care nu ar trebui să le faci atunci când discutați cu o persoană
care are o problemă de sănătate pe termen lung:
 nu întrerupe persoana îngrijită pentru a-i completa propoziția
 nu vorbi prea repede
 nu forța persoana îngrijită să se grăbească
 nu îi vorbi ca unui copil
 nu presupune ca persoana îngrijită nu gândește, nu știe doar pentru că nu vorbește
 nu iți pierde cumpătul niciodată în fața persoanei îngrijite.
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 https://www.farmaciata.ro/dificultatile-de-respiratie-ce-afectiuni-pot-ascunde/
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parkinson--374547
 https://centrokinetic.ro/fiziokinetoterapia-explicata/totul-despre-recuperare/boala-

parkinson

ÎNGRIJIREA BENEFICIARULUI CU BOALA ALZHEIMER
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 https://www.google.com/search?q=%C3%8Engrijirea+pacientului+cu+gonartroz%C4%83
+imagini&sxsrf=ALeKk00XXd4r41bleFijUzy_jOMFcmcBDg:1590771758807&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved

 https://centrokinetic.ro/fiziokinetoterapia-explicata/totul-despre-recuperare/artroza-cauze-
tratament/

TEHNICI DE ÎNGRIJIRE A PERSOANEI CU INCONTINENȚĂ URINARĂ
 www.sfatulmedicului.ro/Incontinenta-urinara/igiena-și-îngrijirea-persoanelor-cu-

incontinenta-urinara-și-sau-fecala_10399

ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU NEVOI SPECIALE
 https://salteaescare.ro/prevenire-și-tratament/43-îngrijirea-pacientului-imobilizat.html

TEHNICI DE ÎNGRIJIRE GENERALĂ, SPECIALĂ ȘI SPECIFICĂ A BENEFICIARULUI
 https://mmostar.ru/gepatit/zakapyvaem-kapli-v-glaza-rebenku-algoritm-deistvii/
 https://www.sănătatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-conductul-auditiv-

extern-prin-instilatie/
 https://www.wikihow.com/Unclog-a-Clogged-Ear

SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE
 https://paginadenursing.ro/masurarea-pulsului/
 https://www.linemed.ro/blog/despre-tensiunea-arteriala-și-tensiometrele-digitale-omron/

TEHNICI DE ÎNGRIJIRE A PERSOANEI CU ESCARE
 https://paginadenursing.ro/project/escarele-de-decubit-prevenire-îngrijire-tratament/
 https://salteaescare.ro/prevenire-și-tratament/44-prevenirea-aparitiei-escarelor.html
 https://www.coloplast.ru/
 https://magazin-bbraun.ro/84-îngrijire-colostome-ileostome-sisteme-stomice-și-accesorii

ALTE ASPECTE LEGATE DE ÎNGRIJIRI
 https://jurnalul.antena3.ro/viata-sanatoasa/
 https://www.sanatate.tv/
 https://nextfarma.ro/produs/concentrator-oxigen-yuyue/
 https://www.tes.com/lessons/-J8sp8LrVG6P2Q/copy-of-pozitiile-pacientului-in-pat
 https://bormentaldoctor.ru/statii/dietapri-ateroskleroze/
 https://rozetka.md/tonometry/c2635172/)
 https://newsmed.ro/hipertensiunea-arteriala-secundara/
 https://meddoctors.info/ro/articles/Stenoza-mitral%C4%83-Etiologie-clinica-tratament-422
 http://www.mymed.ro/edemul.html
 https://mama.md/news/zdorove-sport/8-ceaiuri-care-te-ajut%C4%83-s%C4%83-

sl%C4%83be%C8%99ti-mai-repede-r18096/
 https://doc.ro/comunitatile-doc/hipertensiune
 https://www.evergreenmeds.eu /pharmaceuticals/metoprolol/
 http://www.sfatulmedicului.ro/Boala-Alzheimer -si-alte-boli-degenerative/tulburari-

neurologice_10410

https://www.google.com/search?q=%C3%8Engrijirea+pacientului+cu+gonartroz%C4%83+imagini&sxsrf=ALeKk00XXd4r41bleFijUzy_jOMFcmcBDg:1590771758807&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
https://www.google.com/search?q=%C3%8Engrijirea+pacientului+cu+gonartroz%C4%83+imagini&sxsrf=ALeKk00XXd4r41bleFijUzy_jOMFcmcBDg:1590771758807&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
https://www.google.com/search?q=%C3%8Engrijirea+pacientului+cu+gonartroz%C4%83+imagini&sxsrf=ALeKk00XXd4r41bleFijUzy_jOMFcmcBDg:1590771758807&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
https://centrokinetic.ro/fiziokinetoterapia-explicata/totul-despre-recuperare/artroza-cauze-tratament/
https://centrokinetic.ro/fiziokinetoterapia-explicata/totul-despre-recuperare/artroza-cauze-tratament/
http://www.sfatulmedicului.ro/Incontinenta-urinara/igiena-si-ingrijirea-persoanelor-cu-incontinenta-urinara-si-sau-fecala_10399
http://www.sfatulmedicului.ro/Incontinenta-urinara/igiena-si-ingrijirea-persoanelor-cu-incontinenta-urinara-si-sau-fecala_10399
https://salteaescare.ro/prevenire-si-tratament/43-ingrijirea-pacientului-imobilizat.html
https://mmostar.ru/gepatit/zakapyvaem-kapli-v-glaza-rebenku-algoritm-deistvii/
https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-conductul-auditiv-extern-prin-instilatie/
https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-conductul-auditiv-extern-prin-instilatie/
https://www.wikihow.com/Unclog-a-Clogged-Ear
https://paginadenursing.ro/masurarea-pulsului/
https://www.linemed.ro/blog/despre-tensiunea-arteriala-si-tensiometrele-digitale-omron/
https://paginadenursing.ro/project/escarele-de-decubit-prevenire-ingrijire-tratament/
https://salteaescare.ro/prevenire-si-tratament/44-prevenirea-aparitiei-escarelor.html
https://www.coloplast.ru/
https://magazin-bbraun.ro/84-ingrijire-colostome-ileostome-sisteme-stomice-si-accesorii
https://jurnalul.antena3.ro/viata-sanatoasa/
https://www.sanatate.tv/
https://nextfarma.ro/produs/concentrator-oxigen-yuyue/
https://www.tes.com/lessons/-J8sp8LrVG6P2Q/copy-of-pozitiile-pacientului-in-pat
https://bormentaldoctor.ru/statii/dietapri-ateroskleroze/
https://rozetka.md/tonometry/c2635172/
https://newsmed.ro/hipertensiunea-arteriala-secundara/
http://www.mymed.ro/edemul.html
https://doc.ro/comunitatile-doc/hipertensiune
http://www.sfatulmedicului.ro/Boala-Alzheimer%20%20-si-alte-boli-degenerative/tulburari-neurologice_10410
http://www.sfatulmedicului.ro/Boala-Alzheimer%20%20-si-alte-boli-degenerative/tulburari-neurologice_10410


189

 https://felicia.md/ro/5822260/
 https://elibrary.ceiti.md/files/shares/clasaa

XI/XI_Biologie%20(in%20limba%20romana).pdf
 https://tehnomed.md/ro/5285708/
http://kerimovanatalia.ru/dlya-chego-naznachayut-nifedipin-pri-beremennosti/
 http://kerimovanatalia.ru/dlya-chego:naznachayut-nifedipin-pri-beremennosti
 http://moldova9.com/in-republica-moldova-la-fiecare-ora-un-om-face-accident-vascular-

cerebral/
 https://www.emag.ro/plosca-medicala-1-buc-unisex-italia-plastic-alb-

sdpm1ipa/pd/DB4KCSBBM/
 https://www.click.ro/utile/sanatate/sa-stiti-ca- asimetria-faciala-anticipeaza-un-atac-

cerebral)
 https://www.tehoptimed.md/catalog/stationar/1468-cuva-reniforma-inox-22-cm)
 https://studfile.net/preview/2233006/)
 https://amgtratate.blogspot.com/2016/ 05/cardiologie-si-nursing-in-cardiologie_28.html)
 https://studfile.net/preview/2233006/)
 https://www.romedic.ro/varicele-0C32708
 http://www.medtorrents.com/blog/gangrena _umeda_si_ulcerele/2017-02-22-456 l)
 https://dropin-legene.no/areknuter/
 https://www.procto.ro/ulceratii-picior/)
 http://www.indicatoaresecuritate.com/indicatoare-atentie-pericol-biologic)
 https://biblioteca.regielive.ro/licente/medicina/ ingrijirea-pacientilor-cu-ulcer-varicos-

241210.html)
 https://santebeautik.ro/index.php?option=com_virtuemart&view=
 productdetails&virtuemart_product_id=150&virtuemart_category_id=12)
 https://semeinaya-medicina.ru/maz-levomekol-v-
 ginekologii-naznachenie-primenenie-pobochnye-effekty.html)
 https://www.jurnal.md/ro/divertisment/2016/2/17/ de-ce-nu-ar-trebui-sa-stam-picior-peste-

picior/)
 https://www.sursadesanatate.ro/alimentatia-bolnavului-de-cancer-rol-major-in-procesul-

de-vindecare)
 http://www.futuremedics.ru/fmds-129-1.html)
 https://www.zdrav.ru/articles/4293658096-17-m12-08-kormlenie-tyajelobolnogo-cherez-rot-

i-nazogastralnyy-zond
 http://www.atrezie-de-esofag.ro/pot-schimba-sigura-gastrostoma-cum-se-schimba-cine-o-

schimba/
 https://dreamgeek.ro/interpretare-vis-in-care-esti-internat-in-spital-pentru-operatie
 https://ppt-online.org/383534
 https://ro.fashionbeautytopics.com/33870-embolism-gassosa
 https://ro.fashionbeautytopics.com/33870-embolism-gassosa
 http://www.ghidcabinet.ro/2011/03/sua-noua-pacienti-hraniti -intravenos-au-decedat-in-

mai-multe-spitale-din-alabama/)
 https://www.dallashomecareassistance.com/feeding-an-older-parent-who-has-dementia/)
 https://vk.com/@otekoff-osnovnye- priznaki-i-metody-lecheniya-ascita-brushnoi-polosti)
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Insuficien%C8%9B%C4%83_cardiac%C4%83)
 https://belhope.ru/napravleniyamediciny/urologiya/nefroticheskiy-sindrom

https://infomedic.ru/simptomy/toshnota-i-rvota-prichiny-simptomy-metody-lechenia/)

https://felicia.md/ro/5822260/
https://elibrary.ceiti.md/files/shares/clasaa%20%20XI/XI_Biologie%20(in%20limba%20romana).pdf
https://elibrary.ceiti.md/files/shares/clasaa%20%20XI/XI_Biologie%20(in%20limba%20romana).pdf
https://tehnomed.md/ro/5285708/
http://kerimovanatalia.ru/dlya-chego -naznachayut-nifedipin-pri-beremennosti/
http://kerimovanatalia.ru/dlya-chego:naznachayut-nifedipin-pri-beremennosti
http://moldova9.com/in-republica-moldova-la-fiecare-ora-un-om-face-accident-vascular-cerebral/
http://moldova9.com/in-republica-moldova-la-fiecare-ora-un-om-face-accident-vascular-cerebral/
https://www.emag.ro/plosca-medicala-1-buc-unisex-italia-plastic-alb-sdpm1ipa/pd/DB4KCSBBM/
https://www.emag.ro/plosca-medicala-1-buc-unisex-italia-plastic-alb-sdpm1ipa/pd/DB4KCSBBM/
https://www.click.ro/utile/sanatate/sa-stiti-ca-%20asimetria-faciala-anticipeaza-un-atac-cerebral
https://www.click.ro/utile/sanatate/sa-stiti-ca-%20asimetria-faciala-anticipeaza-un-atac-cerebral
https://www.tehoptimed.md/catalog/stationar/1468-cuva-reniforma-inox-22-cm
https://studfile.net/preview/2233006/
https://studfile.net/preview/2233006/
https://www.romedic.ro/varicele-0C32708
https://dropin-legene.no/areknuter/
https://www.procto.ro/ulceratii-picior/
http://www.indicatoaresecuritate.com/indicatoare-atentie-pericol-biologic
https://www.sursadesanatate.ro/alimentatia-bolnavului-de-cancer-rol-major-in-procesul-de-vindecare
https://www.sursadesanatate.ro/alimentatia-bolnavului-de-cancer-rol-major-in-procesul-de-vindecare
http://www.futuremedics.ru/fmds-129-1.html
https://dreamgeek.ro/interpretare-vis-in-care-esti-internat-in-spital-pentru-operatie
https://ppt-online.org/383534
https://ro.fashionbeautytopics.com/33870-embolism-gassosa
http://www.ghidcabinet.ro/2011/03/sua-noua-pacienti-hraniti%20-intravenos-au-decedat-in-mai-multe-spitale-din-alabama/
http://www.ghidcabinet.ro/2011/03/sua-noua-pacienti-hraniti%20-intravenos-au-decedat-in-mai-multe-spitale-din-alabama/
https://belhope.ru/napravleniyamediciny/urologiya/nefroticheskiy-sindrom
https://infomedic.ru/simptomy/toshnota


190

Published by:
The German Agency for International Cooperation (GIZ)

Registered offices:
Bonn and Eschborn, Germany
Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36
53113 Bonn, Germany
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760 Eschborn, Germany
T +49 61 96 79-0
F +49 61 96 79-11 15
E info@giz.de
I www.giz.de

Author(s):
 Elena Stempovscaia, Dr in Psychology and Pedagogy, Associate Professor, State Pedagogical University “Ion Creanga”.
 Aurelia Racu, PHD in History, Special Pedagogy, Associate Professor, State Pedagogical University “Ion Creanga”.
 Mariana Negrean, Professor, Internal Medicine, higher didactical degree, deputy directo, Centre of Excellence in Medicine and Pharmacy "Raisa Pacalo".
 Maria Munteanu, Associate Professor, State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu".
 Natalia Postolachi, International Expert in the field of home care, Executive Director AO “CASMED''.
 Ludmila Postica, Professor of the Basics of Nursing Science, Center of Excellence in Medicine and Pharmacy "Raisa Pacalo”.
The authors collaborated under the leadership of the Association “HOMECARE”.

Elaborated by:
Project “Confidence Building Measures along the Dniester River”, implemented by the German Agency for International Cooperation (GIZ) on behalf of
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).

Approved by:
The Policy Service in the field of management of medical and social personnel of the Ministry of Health, Labour and Social Protection of the Republic of Moldova;
Methodical Council of the Center of Excellence in Medicine and Pharmacy "Raisa Pacalo", and coordinated with the Republican Methodical Instructive Cabinet of
the Ministry of Health, Labour and Social Protection of the Republic of Moldova.

Prepared for:
The Project “Improvement of medico-social care services for people with long-term care needs on both sides of the Dniester River”", funded by the European
Union and Federal Ministry for Economic Cooperation and Development under the General EU Confidence Building Measures Programme V - Health Sector
Modernisation, and implemented by the German Agency for International Cooperation (GIZ) and the Czech Development Agency (CzDA).

Project partner(s):
Bureau for Reintegration Policies under the State Chancellery of the Republic of Moldova.
Ministry of Health and Social Protection of the Republic of Moldova.

The expressed opinions belong to the author(s) and do not necessary reflect the views of the European Union, BMZ, GIZ and CzDA.

Chisinau, July 2020


	LISTA ABREVIERILOR
	3.Tehnici de mobilizare a persoanei îngrijite
	4.Riscuri și pericole pentru îngrijitori informali
	Fiți conștienți de faptul că pentru mobilizarea un
	Dumneavoastră, ca îngrijitor informal, trebuie să 
	Sistemul respirator este responsabil de pătrunder

	A
	      OBEZITATEA (excesul de greutate) este o pro
	Alimentația sănătoasă ca măsură de prevenire.
	Cum comunici cu o persoană care suferă de demență?
	1. Contactul vizual
	Arată persoanei îngrijite că îl asculți și ai grij
	Arată atenția și interesul către persoana îngrijit
	2. Lucrați cu răbdare
	Cu un beneficiar care prezintă demență, discutați 
	Nu spune ceva de genul „Hei! Fii atent!”, e ca și 
	Atinge-l ușor sau spune-i pe nume.
	Atingerea ușoară de mână  va face persoana îngriji
	3. Vorbiți lent
	Unul dintre motivele pentru care beneficiarul cu p
	Mulți dintre noi nu cred că vorbim repede, dar pen
	Gândiți-vă la prima dată când ascultați o limbă st
	Nu poți spune cuvintele în afară de când vorbesc l
	4. Folosiți propoziții scurte
	Când vorbim prea repede este greu pentru persoana 
	Este bine să vorbești cu beneficiarul cu probleme 
	În loc să spui „Hei, bunica, mă bucur să te văd, c
	Oferindu-i mai mult timp pentru a procesa fiecare 
	Priviți-l în ochi și urmăriți expresiile faciale a
	Deoarece toate tipurile de demență se agravează tr
	5. Rămâneți calm
	Când creierul cuiva nu funcționează așa cum trebui
	Auzul oamenilor strigând sau vorbind cu voce tare 
	Chiar dacă sunteți mai frustrată decât ați fost vr
	6. Nu evidențiați pierderea de memorie
	Poate fi tentant să spui cuiva, „am vorbit despre 
	În viața de zi cu zi, nevoia de a ne repeta înseam
	Dacă persoana îngrijită pune aceeași întrebare pen
	În unele cazuri, persoana îngrijită va fi frustrat
	Dacă întreabă „Am întrebat deja asta?” puteți răsp
	Menținerea convorbirii cu persoana îngrijită minim
	7. Înțelegeți zilele rele
	Spuneți beneficiarului „ o zi bună”, nu îl va vind
	Înțelegeți că, într-o zi s-ar putea să fie într-o 
	Poți spune beneficiarului că îl iubești și îi lași
	Nu-i spuneți beneficiarului că este într-un fel sa
	8. Folosiți răbdarea
	Nu arătați beneficiarului că este într-o stare pro
	Discută mereu cu el cu răbdare, răspunde-i la într
	Dacă beneficiarul este unul din părinții voștri, v
	Acesta este timpul pentru a compensa toate lucruri
	Când comunicați cu beneficiarul cu demență fiți cl
	Tehnici simple de îmbunătățire a memoriei

	Comportamentul îngrijitorului cu persoanele cu dem
	Simptomele prin care se manifestă boala Parkinson 
	Manifestările bolii Parkinson tipică încep în jur
	Principalele caracteristici sunt:
	Ce trebuie să cunoaștem despre boala Alzheimer
	Ce trebuie sa cunoască persoana îngrijită și îngri
	Cauzele care duc la apariția coxartrozei
	Exista o serie de factori care facilitează apariți
	stilul de viață și ocupațiile care implică o presi
	Care sunt plângerile și acuzele din partea persoan

	Informații de baza pentru îngrijitori și persoanel
	Cauzele ce duc la apariția gonartrozei
	factori de vârstă.
	Ce plângeri manifestă persoana îngrijită care sufe

	Prevenirea gonartrozei
	Exercitii fizice benefice în gonartroza
	Greutate corporală
	Calciu

	Evaluarea riscului                                
	Escarele pot să apară în câteva ore sau în câteva 

	Ce este incontinența urinară?
	Înțelegerea efectelor incontinenței.
	Ce putem face acasă?
	Protecția așternuturilor și saltelelor
	Pentru a evita petele sau impregnarea unui miros 
	Pentru protecție pe timpul nopții, se poate opta p
	Pentru persoanele mobile, care își doresc liberta
	Administrarea medicamentelor
	1.Administrarea medicamentelor pe cale orală (bucală
	2.Administrarea medicamentelor pe cale rectală
	3.Administrarea medicamentelor pe suprafața tegument
	A.Aplicarea unguentelor prin fricționare:
	B.Aplicarea locală a unguentelor și alifiilor:  
	4. Administrarea medicamentelor pe cale respiratorie
	5.Aplicarea medicamentelor pe mucoasa conjunctivală 
	6.Aplicarea medicamentelor în conductul auditiv exte
	5.Observarea stării persoanei îngrijite 

	TEHNICI DE ÎNGRIJIRE A PERSOANEI CU INCONTINENȚĂ U


