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Asigurarea igienei 
øi siguranflei personale 

øi a locuinflei  
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Realizat de regiunea Emilia-Romagna 
Direcflia Generalæ de Sænætate øi Politici Sociale - Serviciul pentru planificarea øi dezvoltarea 
serviciilor sociale øi de îngrijirea sænætæflii - Departamentul pentru persoanele în vârstæ øi cele cu 
handicap, ca parte a serviciilor pilot integrate destinate reglementærii øi calificærii asistenflilor la 
domiciliu a persoanelor în vârstæ øi cu handicap

Textele din broøuræ au fost elaborate în colaborare cu: 

Federica Aleotti   Psiholog - Serviciul naflional pentru sænætate localæ (AUSL) din Reggio Emilia 

Maria Grazia Battistini   Asistent social - Municipalitatea din Cesena (FC)

Silvia Bellettini   Administrator al activitæflilor de asistenflæ - Serviciul pentru îngrijirea sænætæflii 
persoanelor în vârstæ (SAA) din Modena

Susanna Beltrami   Administrator al activitæflilor de asistenflæ - Serviciul pentru îngrijirea sænætæflii 
persoanelor în vârstæ (SAA) din Modena     

Andrea Fabbo   Geriatru - Serviciul naflional pentru sænætate localæ (AUSL), Zona Mirandola (MO)

Agnese Fabbri   Infirmieræ - Spitalul de Geriatrie - spital cu tratament pe termen lung pentru 
fazele post-acute øi pentru recuperare extensivæ - Spitalul St. Orsola-Malpighi din Bologna    

Diana Gavioli   Asistentæ îngrijirea sænætæflii - Serviciul naflional pentru sænætate localæ (AUSL), 
Zona Mirandola (MO)

Saadia Lafhimi   Coordonator cultural-lingvistic - Comitetul pentru øanse egale “Mosaico”, 
zona Bazzano (BO) 

Letizia Lambertini   Coordonator al Comitetului pentru øanse egale “Mosaico”, zona Bazzano (BO) 

Eliana Lombardi   Terapeut recuperare - Spitalul de Geriatrie - spital cu tratament pe termen 
lung pentru fazele post-acute øi pentru recuperare extensivæ - Spitalul St. Orsola-Malpighi din 
Bologna   

Mohammed Louhui   Preøedinte AMIL - Asociaflia coordonatorilor cultural-lingvistici din Bologna 

Marinella Richeldi   Coordonator executiv al Serviciilor sociale din Modena 

Eros Rilievo   Administrator al serviciilor sociale din Modena, domeniul Instruire (MO) 

Sara Saltarelli   Asistent social - Asociaflia pentru servicii sociale (Cooperativa sociale) 
“Dolce” din Bologna 

Chiara Scarlini   Asistent social - Municipalitatea din Mirandola (MO) 

Roberta Sordelli   Infirmieræ øefæ, Departamentul Chirurgie - Spitalul din Bazzano (BO)

Director de proiect: 
Simonetta Puglioli   Departamentul pentru persoanele în vârsta øi cele cu handicap, 
regiunea Emilia-Romagna

Traduceri, ilustraflii øi tipærire: 
Tracce s.r.l.

Aceastæ broøuræ a fost tradusæ în limba rusæ, polonezæ, englezæ, arabæ, românæ, francezæ, spaniolæ, 
albanezæ øi italianæ, øi poate fi descærcatæ de pe urmætorul website: 
http://www.emiliaromagnasociale.it/ - persoane în vârstæ (anziani).
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Standarde de igienæ pentru dormitor øi baie
Aranjarea în funcflie de nevoile øi obiceiurile personale

Fiecare individ are o experienflæ personalæ de viaflæ, obiceiuri 
(abitudini) care în timp devin de fapt ritualuri: un fel de a spæla vasele 
care urmeazæ o anumitæ ordine de desfæøurare, un mod de a aranja 
rufele curate în sertare øi aøa mai departe. Atunci când o persoanæ 
în vârstæ nu este obligatæ sæ stea în pat (flintuitæ la pat - allettata), 
este mai bine sæ se evite schimbærile bruøte în rutina zilnicæ, în 
acest fel prevenind apariflia conflictelor øi ajutând persoana sæ-øi 
menflinæ simflul temporal-spaflial al orientærii (orientamento). Dacæ 
avefli impresia cæ este nevoie de schimbæri ale obiceiurilor care fac 
parte din rutina persoanei, acestea trebuie efectuate în mod gradual, 
încercând sæ câøtigafli cooperarea pacientului.

Utilizarea de mænuøi øi a unui halat protector de spital 

Atunci când asistarea persoanei implicæ orice fel de contact fi zic, 
trebuie sæ purtafli întotdeauna mænuøi (guanti) pentru a væ proteja 
mâinile. Mænuøile oferæ o dublæ protecflie: pentru dumneavoastræ øi 
pentru persoana pe care o îngrijifli. De fapt, pielea este un mijloc 
extrem de efi cient pentru transmiterea micro-organismelor øi, pentru 
persoanele în vârstæ, acestea pot deveni cu uøurinflæ cauza decesului 
(agenfli patogeni). A purta un halat de spital se recomandæ ori de câte 
ori este posibil contactul cu lichide biologice infectate (infetti) ale 
corpului, pe orice parte - de exemplu când facefli baie persoanei în 
cadæ sau sub duø.

Aerisirea camerelor atunci când persoana în vârstæ nu se afl æ 
în locuinflæ sau este bine protejatæ împotriva curentului de aer

Razele soarelui øi aerisirea camerelor sunt importante pentru a elibera 
mediul casnic de micro-organisme. De fapt, umezeala, praful øi 
murdæria reprezintæ un mediu prielnic pentru dezvoltarea bacteriilor 
(batteri). Aerisirea frecventæ a camerelor va reduce nivelul de umiditate 
din interior. Razele soarelui uøureazæ identifi carea zonelor murdare 
din casæ care nu sunt vizibile cu iluminatul electric. Cu toate acestea, 
trebuie sæ væ asigurafli cæ persoana în vârstæ nu este expusæ la curent 
(corrente) atunci când aerisifli camerele, în special dupæ baie sau dacæ 
aceasta este transpiratæ, øi de asemenea cæ insecte (insetti) dæunætoare 
sau chiar animale cum ar fi  flânflari, muøte øi pisici, etc. nu pot intra. 

Asigurarea igienei 
øi siguranflei personale øi a locuinflei 

opuscolo 2 romeno.indd   3opuscolo 2 romeno.indd   3 19-03-2004   13:37:4419-03-2004   13:37:44



4

Poluarea casnicæ: surse principale, consecinfle asupra sænætæflii 

Mediul casnic este prevæzut cu multe lucruri confortabile, dar acestea 
reprezintæ totodatæ posibile cauze de accidente. Am menflionat 
deja importanfla recirculærii aerului; cu toate acestea, substanflele 
care se gæsesc în locuinfle necesitæ de asemenea multæ atenflie. De 
exemplu, detergenflii trebuie pæstrafli în locuri care sunt greu de 
ajuns, pentru a evita orice posibilæ confuzie cu bæuturi sau alimente. 
Medicamentele sunt de asemenea potenflial periculoase, pentru cæ 
pot fi  luate din neatenflie într-un dozaj greøit sau la momente diferite 
faflæ de intervalele prescrise de medic. Din aceastæ cauzæ, cantitæflile 
de substanfle din recipienfli trebuie supravegheate în mod permanent, 
øi toate substanflele necomestibile trebuie pæstrate în locuri greu de 
ajuns.

Prevenirea pericolelor (rischio) electrice

Un sistem electric casnic poate reprezenta un pericol øi chiar cauza 
accidentelor fatale dacæ nu este utilizat cum se cuvine. Nu væ apropiafli 
de aparate electrice sau de prize când flinefli în mânæ orice lucru care 
confline lichide, în special apæ. De asemenea, nu supraîncærcafli 
niciodatæ sistemul prin utilizarea mai multor aparate electrice în 
acelaøi timp - de exemplu, aspiratorul de praf + maøina de spælat 
- pentru a preveni comutarea întrerupætorului øi oprirea alimentærii 
cu curent pânæ la reconectarea acestuia folosind întrerupætorul 
(interruttore) respectiv.

Prevenirea pericolelor datorate gazului

Gazul este o altæ sursæ de energie, care, totuøi, poate cauza accidente 
fatale. Este foarte important sæ verifi cafli dacæ cuptorul øi butoanele 
plitei sunt în poziflia oprit atunci când fl acæra este stinsæ. De asemenea, 
cel mai bine este sæ închidefli robinetul central de alimentare cu gaz 
al aparatelor. Nu pornifli nici un întrerupætor electric dacæ simflifli un 
miros de gaz în casæ, ci deschidefli ferestrele imediat øi însoflifli toate 
persoanele prezente afaræ din casæ. Anunflafli compania de gaz dacæ 
existæ orice miros de gaz în vecinætatea clædirii. 

Prevenirea cæzæturilor (cadute): sfat practic

Evitafli folosirea de cearæ (cera) sau soluflii dezinfectante care fac 
podeaua alunecoasæ øi avefli grijæ ca persoana în vârstæ sæ nu umble 
pe podele care sunt încæ ude sau umede.   
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• Covoraøele de pe podeaua din bucætærie øi din baie trebuie sæ aibæ 
o flesæturæ care sæ nu alunece (antiscivolo) pe partea de jos care 
intræ în contact cu podeaua. În orice caz, covoraøele trebuie evitate 
în cazul în care persoana în vârstæ suferæ de o vedere slæbitæ, dar 
este încæ sufi cient de viguroasæ pentru a se deplasa prin casæ.

• În loc de papuci de casæ, persoana de care avefli grijæ trebuie sæ 
foloseascæ încælflæminte care sæ nu alunece øi care sæ permitæ o 
strângere øi o poziflie siguræ a picioarelor în timpul deplasærii, 
chiar øi în casæ. 

• Dacæ persoana în vârstæ începe sæ aibæ probleme la deplasare 
sau este instabilæ (problemi di equilibrio) pe picioare, 
contactafli medicul pentru a lua în calcul utilizarea de mijloace øi 
echipamente auxiliare (ausili) potrivite: un baston, un scaun cu 
trei picioare, un cadru metalic, etc. Utilizarea scaunelor obiønuite 
pentru sprijin în timpul deplasærii mæreøte riscul de cæzæturi.

opuscolo 2 romeno.indd   5opuscolo 2 romeno.indd   5 19-03-2004   13:37:4619-03-2004   13:37:46



6

Asigurarea igienei øi siguranflei personale 
Igiena zilnicæ

• Dimineafla: spælarea înainte de micul dejun “învioreazæ” 
organismul øi pæstreazæ demnitatea persoanei. Chiar dacæ persoana 
în vârstæ este flintuitæ la pat, igiena personalæ este necesaræ înainte 
de servirea micului dejun. 

• Seara: spælatul este de asemenea necesar înainte de a merge la 
culcare - ajutæ la pregætirea psihicæ a persoanei pentru un somn 
odihnitor.

Îngrijirea pielii (faflæ - corp - pær) øi a mucoasei (bucalæ, nazalæ, 
vaginalæ, etc.)

• Corpul persoanei în vârstæ trebuie pæstrat curat, prin eliminarea 
oricæror mirosuri neplæcute.

• Prevenifli apariflia escarelor1 (lesioni da decubito) øi a infecfliilor 
(infezioni) prin observarea pielii øi a oricæror modifi cæri apærute, 
de fi ecare datæ când persoana respectivæ face baie. De fapt, igiena 
corespunzætoare øi utilizarea de lofliuni hidratante pæstreazæ pielea 
curatæ øi suplæ, ceea ce reduce riscul aparifliei escarelor. În orice caz, 
dacæ pielea pacientului este neuniformæ, sau cu bæøici (vescicole), 
de culoare roøiaticæ (arrossamenti) sau culori neobservate anterior, 
medicul primar al pacientului trebuie înøtiinflat înainte de a încerca 
sæ aplicafli orice produs pe zona afectatæ.

• Efect tonic øi reconfortant pentru trup øi sufl et. O persoanæ în vârstæ 
nu înceteazæ a fi  o individualitate. De aceea, chiar dacæ nu mai 
este capabilæ sæ facæ lucruri din proprie inifliativæ, sau sæ aibæ grijæ 
de propria sa igienæ, trebuie încurajatæ øi ajutatæ pentru a se simfli 
curatæ øi îngrijitæ, la fel cum ne place sæ ne simflim noi tofli. În toate 
situafliile, preferinflele personale trebuie respectate - de exemplu 
pentru un anumit tip de sæpun, cremæ de ras sau deodorant. 

Baia/duøul

Frecvent (2/sæptæmânæ) øi în orice caz, în funcflie de dorinflele 
individuale. Alegerea între baie sau duø trebuie fæcutæ în funcflie 
de posibilitæflile existente în casæ, precum øi de starea persoanei în 
vârstæ. Persoanele cu probleme de vedere øi care sunt nesigure sau 

1 O escaræ este o ulceraflie a pielii care apare la persoanele flintuite la pat, datoritæ apæsæ-
rii prelungite pe aceeaøi zonæ (de exemplu regiunea sacralæ, øezut, cælcâie). O infl amaflie 
roøiaticæ se poate transforma într-o ulceraflie adeværatæ (o leziune profundæ care nu se 
vindecæ uøor).
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parflial dependente pentru a se deplasa (deambulazione) vor avea 
nevoie de ajutorul dumneavoastræ pentru a intra în cadæ sau sub duø, 
pentru a preveni cæderile øi pentru spælarea acelor pærfli ale corpului 
la care este difi cil de ajuns, cum ar fi  spatele, picioarele øi capul. 
Atunci când spælafli persoana în vârstæ, începefli cu pærflile cele mai 
curate ale corpului: capul, fafla, membrele superioare, bustul (piept 
øi spate), zona genitalæ, adicæ pærflile intime (parti intime), øi abia 
apoi membrele inferioare. Dacæ persoana respectivæ nu are nici o 
preferinflæ, se recomandæ utilizarea unui sæpun lichid neutru. Apoi 
persoana trebuie sæ se øteargæ bine, în special zonele pielii în care 
vin în contact douæ pærfli ale corpului: zona de sub brafl (cavo 
ascellare), cutele din zona abdominalæ, burta (inguine), coapsele 
interioare, degetele de la picioare. Poate fi  folosit un uscætor de pær 
la o temperaturæ redusæ pentru a usca pielea, la fel øi pærul. 

Dupæ uscare, persoana poate fi  îmbræcatæ cu lenjerie øi haine curate. 
Înainte de a o îmbræca, folosifli puflinæ cremæ hidratantæ sau ulei de 
migdale pentru a menfline pielea suplæ øi pentru a preveni infl amarea 
pielii. În acest moment, baia trebuie uscatæ øi aerisitæ bine, pentru 
a evita alunecarea øi acumularea de umezealæ. Pentru a face baie 
sau duø persoanelor total dependente, se recomandæ utilizarea unui 
dispozitiv special de ridicare (sollevapersone) dotat cu un bandaj, 
care trebuie spælat øi uscat dupæ aceea. Personalul care se ocupæ de 
întreflinerea locuinflei væ va explica cum sæ folosifli acest dispozitiv 
ajutætor. 

Este foarte important de reflinut faptul cæ pe durata activitæflilor de 
igienæ personalæ, øi în special a bæii sau a duøului persoanei respective, 
dumneavoastræ intrafli în universul intim al acesteia. Aproape toate 
persoanele în vârstæ au o atitudine exageratæ de pudoare (pudore), 
øi de aceea nu este o idee bunæ sæ glumifli sau sæ avefli o atitudine prea 
familiaræ atunci când îi ajutafli la aceste activitæfli. Respectul pentru 
corpul unei persoane înseamnæ respectul pentru acea persoanæ.

• Când ajutafli o persoanæ sæ facæ baie sau duø, purtafli întotdeauna 
mænuøi de unicæ folosinflæ øi un halat de spital impermeabil, 
pentru a preveni orice contact direct cu lichidele biologice. Un 
burete sau o mænuøæ din pær de cal sunt folositoare pentru o 
curæflare mai viguroasæ, dar neagresivæ, øi pentru a crea o senzaflie 
plæcutæ de masaj (massaggio), pe care multe persoane în vârstæ 
se pare cæ-l apreciazæ. În orice caz, dupæ baie, buretele trebuie 
clætit bine øi trebuie uscat imediat, pentru cæ în caz contrar acesta 
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va deveni un element de înmulflire, øi astfel un mediu propice 
pentru dezvoltarea de ciuperci (funghi) øi bacterii, afectând atât 
asistenta cât øi pacientul.  

• Este bine sæ punefli un covoraø care nu alunecæ pe podeaua din 
cadæ sau duø, pentru cæ prezenfla simultanæ a sæpunului øi a apei 
mæreøte riscul de cædere. Aøa cum am explicat anterior pentru 
burete, aceste covoraøe trebuie de asemenea spælate øi uscate.

Igiena personalæ pentru persoanele flintuite la pat

În ciuda mijloacelor ajutætoare existente, unele persoane nu sunt 
capabile sæ utilizeze cada sau duøul øi nu pot fi  ridicate într-un fotoliu 
sau scaun cu rotile. În asemenea cazuri, toate procedurile de îngrijire 
trebuie efectuate cu persoana stând în pat, ceea ce include spælatul. 
Spælatul frecvent este chiar mai important øi necesar pentru aceste 
persoane, pentru cæ frecarea (sfregamento) pielii de cearøafurile 
de pat, pielea iritatæ (coji øi cruste), transpiraflia øi frecarea între ele 
a pærflilor corpului, toate mæresc riscul aparifliei escarelor. Pentru 
a efectua spælarea în pat, salteaua trebuie protejatæ cu un cearøaf 
cauciucat (tela cerata) astfel încât sæ nu se ude. Trebuie urmatæ 
aceeaøi ordine descrisæ anterior pentru spælarea pærflilor corpului, 
dar este nevoie de un ulcior cu apæ. Apa trebuie schimbatæ frecvent, 
pentru a evita læsarea de resturi de sæpun pe piele. La fel, øi în aceastæ 
situaflie verifi cafli ca pielea sæ fi e uscatæ bine øi apoi hidratafli-o cu 
creme sau ulei de migdale.

Spælarea zonelor intime

A se efectua de 2 ori pe zi øi în orice caz, ori de câte ori este nevoie în 
urma evacuærii (evacuazioni) sau eliminærii materialelor biologice. 
O persoanæ care este capabilæ sau este parflial dependentæ, trebuie 
încurajatæ øi supravegheatæ atunci când efectueazæ miøcærile pe care 
este în stare sæ le efectueze. O persoanæ care este flintuitæ la pat sau 
care foloseøte un scaun cu rotile are nevoie de o altæ persoanæ pentru 
spælarea zonelor sale intime øi a celorlalte pærfli ale corpului. Pentru a 
spæla zonele intime când persoana este în pat, avefli nevoie de: mænuøi 
de unicæ folosinflæ, un vas pentru încælzit patul (padella), un ulcior, 
lofliune de curæflat øi un prosop. Dupæ ce væ punefli mænuøile de unicæ 
folosinflæ, aranjafli vasul pentru încælzit patul, turnafli puflinæ apæ pe 
zona respectivæ øi sæpunifli, lucrând într-o direcflie anteroposterioaræ 
(din faflæ în spate). Apoi clætifli bine pentru a nu permite ræmânerea 
de resturi de sæpun. La terminare, uscafli bine cu un prosop pentru a 
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preveni înroøirea sau infl amarea. Înainte de a pune la loc plosca pentru 
urinæ, este foarte importantæ hidratarea (idratare) corespunzætoare a 
pielii cu cremæ hidratantæ sau ulei. Atunci când spælafli zonele intime 
ale unei femei, labia maiora (buza mai mare) (grandi labbra) 
trebuie desfæcutæ pentru a fi  curæflatæ øi spælatæ printr-o miøcare de 
sus în jos. În cazul spælærii unui bærbat, prepuflul (prepuzio) trebuie 
læsat în jos de pe gland pentru curæflare, iar apoi trebuie repoziflionat 
pe gland pentru a preveni înroøirea øi infl amarea.

Igiena bucalæ

Este necesaræ de 2 ori pe zi, o datæ dimineafla øi o datæ seara, øi ori 
de câte ori existæ o iritare a membranei mucoasei bucale (mucosa 
orale) sau existæ particule de mâncare.

• Pentru igiena bucalæ sunt necesare mænuøi, o periuflæ de dinfli, 
pastæ de dinfli øi apæ de guræ. 

• Îngrijirea danturii (proteza dentaræ) (dentiera): în cazul în care 
persoana are o protezæ dentaræ completæ sau parflialæ, aceasta 
trebuie scoasæ pentru curæflarea completæ cu o periuflæ de dinfli. 
Proteza dentaræ trebuie pusæ la loc în recipientul sæu seara, øi 
clætitæ dimineafla înainte de punerea înapoi în guræ. Procedura: 
purtafli mænuøi de unicæ folosinflæ øi avefli grijæ ca pacientul sæ fi e 
calm. Introducefli în guræ fi e degetul arætætor fi e cel mijlociu pânæ 
când acesta atinge cerul gurii, în timp ce, folosind degetul mare 
pe partea din faflæ a dinflilor de sus, scoatefli proteza superioaræ. 
Proteza inferioaræ se scoate folosind degetul mare øi cel arætætor 
pe partea exterioaræ a protezei. 

• Gura trebuie clætitæ cu apæ de guræ (colluttorio). Dacæ existæ 
riscul ca persoana sæ o înghitæ sau sæ o inhaleze, utilizafli pentru 
curæflat un tifon (garze) înmuiat în apa de guræ. Înfæøurafli tifonul 
în jurul degetului dumneavoastræ arætætor øi dupæ înmuierea 
acestuia în apa de guræ, frecafli uøor cerul gurii, deasupra øi 
dedesubtul limbii øi de-a lungul pereflilor gurii. Schimbafli tifonul 
pentru fi ecare parte a gurii, pânæ când ræmâne curat.

Îngrijirea ochilor

Ochii trebuie de asemenea îngrijifli în mod regulat în fi ecare dimineaflæ 
øi ori de câte ori se formeazæ secreflie (secrezioni). 

• Materiale necesare: mænuøi de unicæ folosinflæ, apæ, posibil o 
soluflie de acid boric øi apæ, tifon sau tampoane curate de bumbac. 
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Niciodatæ nu folosifli acelaøi tampon de bumbac pentru a curæfla 
ambii ochi. În cazul în care sesizafli o creøtere a secrefliei, înroøire 
sau orice modifi care a stærii normale, trebuie înøtiinflat medicul 
înainte de a întreprinde orice fel de acfliune.

Materiale øi echipamente de curæflat 

Toate cârpele, prosoapele øi cearøafurile care au intrat în contact cu 
persoana pe care o îngrijifli trebuie spælate frecvent, sau în orice caz, 
ori de câte ori au fost murdærite cu lichide biologice (sânge, fecale, 
urinæ...). Rufele curate trebuie puse la loc în dulapuri sau în sertare 
în ordine, øi trebuie pæstrate separat - cu alte cuvinte, cearøafurile 
de pat separat de prosoape, lenjeria intimæ separat de pulovere øi 
aøa mai departe. Dupæ utilizare, ulcioarele de apæ, ploscele (plosce 
de urinæ portabile pentru persoanele flintuite la pat), vasele pentru 
încælzit patul trebuie spælate cu înælbitor (dezinfectant) (varechina), 
care trebuie diluat în funcflie de concentraflia produsului. Dacæ aceste 
recipiente prezintæ depuneri, înlæturafli materialul depus înainte de 
a le spæla. Atunci când schimbafli plosca pentru urinæ sau cearøaful, 
sau întreaga lenjerie de pat, fi fli foarte atentæ sæ nu læsafli nici o 
cutæ care sæ vinæ în contact cu persoana. O bunæ igienæ personalæ, 
hidratarea corespunzætoare a pielii øi grija faflæ de cearøafuri, reduc 
în mod considerabil apariflia escarelor. Întotdeauna spælafli-væ pe 
mâini înainte øi dupæ utilizarea mænuøilor de unicæ folosinflæ!

Igiena øi întreflinerea personalæ, incluzând o bunæ îngrijire, sunt 
nevoi importante care întâresc un sentiment de mulflumire de 
sine (autostima) øi încredere, øi dezvoltæ individului o senzaflie de  
bunæstare.
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

www.emiliaromagnasociale.it
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