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INTRODUCERE

Cătălina Tudose, MD, Ph.D. 
Profesor de Psihiatrie
Președintele Societății Române Alzheimer

În ultimul deceniu domeniul îngrijirilor pentru persoanele cu demență a devenit foarte dinamic. Nu întotdeauna a 
fost astfel, în urmă cu 20 de ani predominând un nihilism terapeutic profund. În populația europeană, aflată în plin 
proces de îmbătrânire, prevalența tulburărilor neurocognitive este ridicată și va continua să crească în viitorul 
apropiat.

În vechiul sistem de îngrijire, persoanele cu demență erau văzute mai mult ca beneficiari ai tratamentului și nu 
colaboratori. O altă prezumție era că persoanele cu această boală nu pot să-și exprime sau să transmită sentimentele 
sau părerile cu privire la situația lor. Mitul conform căruia persoanele vârstnice nu sunt informate asupra 
aspectelor psihologice și nu se pot schimba, era des întâlnit în sistemul îngrijirilor de sănătate; totuși, treptat, aceste 
prezumții au început să fie puse la îndoială.

Până recent, a fost acordată o atenție limitată dezvoltării unui concept social pentru demență dintr-o perspectivă 
individuală. Psihoterapia s-a adresat într-o mai mică măsură persoanelor vârstnice în comparație cu persoanele 
tinere. O anumită lipsă a înțelegerii din partea persoanelor cu demență, a fost probabil cea mai frecventă cauză 
pentru lipsa cooperării din cadrul îngrijirilor. În ciuda îmbunătățirilor vizibile, încă se observă tensiuni datorate, pe 
de-o parte, de dorința de a proteja drepturile individuale la libertate și, pe de altă parte, intervențiilor posibil 
paternaliste ale profesioniștilor.

Profesioniștii din domeniu fac încă eforturi pentru găsirea unui tratament sau a unor măsuri eficiente de întârziere 
a debutului demenței, reducând astfel provocările pe care aceasta le poate avea asupra persoanelor afectate de 
boală și asupra societății, inclusiv asupra partenerilor de îngrijire, provocări rezultate din pierderea productivității 
muncii și a locului de muncă și din povara masivă pe care această boală o are asura economiei.

Deși încă mai există locuri unde standardele de îngrijire din demență nu au fost actualizate, abordări mai optimiste 
și mai dinamice, încep să devină practici de rutină. Vom detalia în continuare o parte dintre factorii care stau la 
baza acestui optimism: 

• În primul rând, omniprezența demenței în diferite forme (demența din boala Alzheimer, demența
vasculară, demența cu corpi Lewy, demența fronto-temporală, demența din boala Parkinson etc.). Psihiatria
geriatrică a avut un progres rapid în ultimii 10 ani și este recunoscută acum ca specialitate individuală în
unele țări europene.
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Progresele cercetării din domeniul neuroștiinței au contribuit semnificativ la înțelegerea fiziologiei și 
fiziopatologiei creierului; avem acum o mai bună înțelelegere în ce privește funcționarea biologiei 
moleculare, a geneticii și a rețelelor neuronale, datorită abordărilor incredibile tehnologice și 
computaționale din domeniul neuroștiințelor, ce includ modelare și metode de analiză a datelor la 
scară largă/metode integrative. Au fost descoperiți markeri biologici pentru anumite boli 
neurocognitive și, în consecință, din 2011, criteriile de diagnostic pentru demență s-au schimbat, atât 
pentru practica clinică, cât și pentru cercetarea fundamentală. 

În ultimii 30 de ani a avut loc o creștere considerabilă a gradului de cunoaștere legat de demențe la 
populația generală, cât și o schimbare a percepției publice în ce privește demența, de la a vedea demența 
ca un declin inevitabil al vârstnicului, la a înțelege demența ca o boală.

•

În ultimii 20 de ani s-a acordat o atenție deosebită ascultării persoanelor cu demență și a partenerilor de 
îngrijire ai acestora; vocile lor au devenit mai puternice. Este recunoscut faptul că, atât profesioniștii 
din domeniu, cât și membrii familiilor care au grijă zilnic de persoane cu demență, pot juca un rol 
important și au informații care pot clarifica problematica demenței pentru publicul larg.

•

În majoritatea țărilor europene, dar și la nivel mondial au fost înființate organizații Alzheimer. Acestea 
sunt societăți energice, bine conturate și reprezintă încă o dovadă a creșterii interesului public. Multe 
cărți care au fost scrise de către persoane cu demență și partenerii de îngrijire ai acestora și multe filme 
care abordează acest subiect, contribuie la o creștere semnificativă a gradului de conștientizare.

În privința îngrijirii persoanelor cu demență s-a dezvoltat și a devenit foarte influentă o nouă cultură, mai precis 
conștientizarea semnificativă a importanței îngrijirii ca tratament.  Ascultarea persoanelor cu demență și a 
partenerilor de îngrijiri este, în prezent, esențială pentru procesul de îngrijire. În trecut, dificultatea de a vedea 
‘persoana din spatele bolii’, reprezenta cea mai mare barieră pentru dezvoltarea unor psihoterapii și a unor modele 
de comunicare care să ajute persoanele cu demență. Păstrarea unei abordări centrate pe persoană a devenit 
preocuparea principală în îngrijirea unei persoane cu demență. Nu este un proces ușor de parcurs. Pentru a putea 
realiza acest lucru, este esențial ca fiecărui individ să-i fie recunoscută unicitatea. Comparativ cu practica anterioară, 
noua abordare a îngrijirii persoanelor cu demență a oferit un model umanist, holistic al persoanei cu demență, și 
anume, acela al unei ființe umane care trăiește în lume. 

Nu există nici o îndoială că persoanele cu demență își pot exprima propriile opinii la un nivel mai avansat și pentru 
o perioadă mai lungă de timp decât s-a considerat posibil. Totuși, literatura și practica clinică sugerează că
problema principală este comunicarea și că persoanele cu demență severă sunt capabile să înțeleagă. 
Responsabilitatea pentru facilitarea procesului de comunicare trebuie să revină profesioniștilor din domeniu. Este o 
muncă minuțioasă ce necesită multă răbdare și care provoacă imaginația. Suntem nevoiți să explorăm lumea 
metaforelor și a simbolismului, dar și să fim deschiși comunicării non-verbale. Să auzi vocea persoanei cu demență 
este în același timp o provocare, dar și o călătorie, iar noi avem un rol esențial în acest proces. 

Acest lucru a schimbat radical serviciile în ultimul deceniu – punând accentul pe importanța relațiilor la care 
oamenii se adaptează pentru a se obișnui cu demența. Importanța interacțiunilor sociale între persoanele cu 
demență, dar și a interacțiunilor acestora cu partenerii de îngrijire cât și implicarea în activități creative împreună 
cu alte persoane, ar trebui privite ca un aspect central al calității îngrijirilor. 

•
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Vorbim astăzi despre creativitate și dinamism în cadrul îngrijirilor persoanelor cu demență. Terapia prin arta 
povestirii reprezintă o abordare narativă a psihoterapiei pentru persoanele cu demență, iar drama creativă 
înseamnă „experiența dramatică” în care persoanele cu demență se implică. Ambele reprezintă noi intervenții 
folosite pentru îngrijirea persoanelor cu demență. 

Această broșură, intitulată „Drama creativă și arta povestirii în îngrijirea persoanelor cu demență: Informații 
pentru practicieni”, este parte a unui proiect mai mare finanțat prin programul ERASMUS+ 2018 (număr 
contract: 2018-1-RO01-KA204-049556), al cărui scop este: dezvoltarea și evaluarea unui program de formare și a 
unui set de instrumente pentru a sprijini utilizarea dramei creative și a artei povestirii de către profesioniștii din 
domeniu și îngrijitorii informali, cât și informarea publicului în vederea construirii de comunități ‘prietenoase cu 
persoanele cu demența’ prin propuneri de politici publice. 

Sperăm că acest proiect va avea succes; este foarte probabil ca, prezentând persoanelor cu demență oportunitatea 
de a-și spune povestea și de a fi ascultați, partenerii de îngrijire să le poată oferi șansa de a înțelege lumea în care 
trăiesc și provocările pe care le-au întâmpinat.

Mesajul cheie este să încercăm să înțelegem semnificația dincolo de poveste și să transmitem inapoi persoanei cu 
demență esența sentimentelor sale într-o formă în care persoana poate să le înțeleagă; apoi să ascultăm mesajul 
emoțional al poveștilor care ne sunt spuse. Este de asemenea important să ascultăm mesajul poetic și metaforic al 
acestor povești. Sistemul de îngrijiri trebuie să aibă în centrul atenției nevoile persoanei și a familiei, așa cum sunt 
percepute de aceștia, în acel moment al vieții lor. În loc să ne așteptăm ca persoana cu demență să „funcționeze” în 
lumea noastră, prin aceste terapii, vom confirma modul lor de a experimenta lumea.

Sperăm ca această broșură să contribuie la promovarea includerii sociale prin intermediul dramei creative și a 
artei povestirii și că proiectul Story2remember va facilita includerea acestor terapii în sistemul standardizat de 
îngrijire a persoanelor cu demență și va susține dezvoltarea de strategii naționale în domeniul demenței, având la 
bază principiile includerii sociale.

https://story2remember.eu/
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Informații despre broșură
Scopul broșurii
Această broșură conține o sinteză a utilizării dramei creative și a artei povestirii în îngrijirea persoanelor cu 
demență și o prezentare a beneficiilor acestor tehnici asupra bunastării persoanelor cu demență și a partenerilor de 
îngrijire. Broșura se bazează pe conceptele teoretice ale “incluziunii sociale”, pentru a arăta cum cercetătorii și 
practicienii din toată lumea, inclusiv din țările partenere din cadrul proiectului Erasmus+, folosesc aceste inițiative 
creative pentru a promova această fațetă importantă a persoanelor care suferă de demență. Broșura se adresează 
practicienilor din domeniul îngrijirii persoanelor cu demență, care integrează drama și arta povestirii în activitatea 
lor profesională sau sunt interesați să utilizeze drama și arta povestirii în viitor.

Contextul broșurii
Broșura a fost creată ca parte dintr-un proiect finanțat prin programul Erasmus+ 2018 (număr contract: 2018-
RO01-KA204-049556) prin care se urmărește dezvoltarea și evaluarea unui program de training și a unui set de 
instrumente, cu scopul de a sprijini utilizarea dramei creative și a artei povestirii de către practicienii din domeniul 
îngrijirii persoanelor cu demență și de către îngrijitorii informali precum membrii familiei. Echipa de cercetare este 
formată din parteneri europeni de la Societatea Alzheimer și Asociația Habilitas din România, Gaiety School of 
Acting din Irlanda, Aging and Dementia Research Center (ADRC) de la Universitatea Bournemouth din Marea 
Britanie, Alzheimer Bulgaria și The Greek Association of Alzheimer Disease and Related Disorders (Alzheimer 
Hellas). Proiectul a început în 2018 și se va încheia în Septembrie 2020. 
Pe parcursul celor doi ani, proiectul va urmări patru mari obiective:

1. Îmbunătățirea competențelor profesioniștilor din domeniul sănătății și al asistenței sociale care lucrează
cu persoane cu demență, prin intermediul unui program educațional care are la bază drama creativă și
arta povestirii.

2. Îmbunătățirea abilităților de comunicare a partenerilor de îngrijire ai persoanelor cu demență, prin
dezvoltarea unui set de instrumente care are la bază jocul de rol și arta povestirii.

3. Îmbunătățirea stării de bine a persoanelor cu demență prin perfecționarea profesioniștilor din domeniul
sănătății și al asistenței sociale și al îngrijitorilor informali.

4. Creșterea conștientizării publicului larg cu privire la demență și evidențierea beneficiilor inițiativelor
creative cu scopul sprijinirii agendei de politici globale care are ca scop construirea de comunități
‘prietenoase cu persoanele cu demență’.

Pentru a atinge aceste obiective, în cadrul proiectului se vor elabora patru rezultate intelectuale, dintre care primul 
este această broșură. Celelalte rezultate sunt:

• IO2: Program de formare având la bază teatrul și arta povestirii pentru profesioniști din domeniul
sănătății și asistenței sociale în vederea îmbunătățirii bunăstării persoanelor cu boala Alzheimer.

• IO3: Set de instrumente pentru partenerii de îngrijire din familie pe tema îmbunătățirii comunicării între
partenerii de îngrijire și persoanele cu demență, prin intermediul jocului de rol și al artei povestirii.

• IO4: Un document cuprinzând politici publice pledând pentru crearea de comunități ‘prietenoase cu
persoanele cu demență’ și pentru utilizarea inițiativelor creative în îngrijirea persoanelor cu demență.

https://story2remember.eu/
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Cum a fost creată broșura
Informația prezentată în acest capitol a fost colectată prin diverse metode. Aceste metode includ o analiză vastă a 
literaturii academice publicată (în limba engleză), care s-a realizat în perioada Decembrie 2018 – Februarie 2019, 
precum și interviuri (telefonice, directe) realizate cu practicieni din domeniu, din țările implicate în proiect, care 
au avut loc în perioada Februarie-Martie 2019. 
Colectarea de informații prin interviuri a fost importantă, pentru a ne asigura că includem în broșură și inițiativele 
privind drama creativă și arta povestirii, care nu au fost publicate în jurnale academice. O sinteză a procesului de 
trecere în revistă a literaturii de specialitate poate fi găsită în Anexa 1, iar conținutul interviurilor în Anexa 2.

Temele acoperite de broșură
Broșura conține patru capitole.  Primul capitol include o sinteză cu privire la demență și o prezentare a 
interesului politic global din prezent pentru a sprijini persoanele cu demență în ce privește calitatea vieții. O 
atenție deosebită este acordată agendei privind incluziunea socială și dezvoltarea de comunități ‘prietenoase cu 
persoanele cu demență’. Acest prim capitol asigură background-ul teoretic și practic pentru cel de-al doilea 
capitol, care conține informații extrase din analiza literaturii de specialitate cu privire la drama creativă și arta 
povestirii în îngrijirea persoanelor cu demență. Informațiile din acest capitol s-au concentrat pe aspecte precum 
locul unde se utilizează aceste inițiative, cum sunt folosite, beneficiile pe care le au persoanele cu demență ca 
urmare a utilizării lor și pe aspecte mai largi, precum agenda de incluziune socială. Cel de-al treilea capitol 
include o sinteză și exemple de inițiative privind drama creativă și arta povestirii în țările partenere din cadrul 
proiectului, inițiative rezultate din interviurile realizate. Ultimul capitol realizează o comparație între țările 
implicate în acest proiect Erasmus+ și prezintă un rezumat al informațiilor din broșură. În baza acestor concluzii, 
ulterior sunt prezentate recomandări pentru politicile și practicile din domeniu.       

https://story2remember.eu/
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Capitolul 1: 
DEMENȚA ȘI POLITICILE PUBLICE 
ACTUALE

Acest capitol conține o prezentare generală a demenței, analizând 
ce este și ce impact are asupra individului și partenerilor săi de 
îngrijire. Ulterior, sunt discutate tratamentele actuale ale demenței 
și modalitățile prin care organismele guvernamentale caută să 
îmbunătățească calitatea vieții persoanelor cu această boală. 
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Umbrela  ‘demenței’
Demența este o afecțiune degenerativă și poate duce la deteriorarea (rapidă sau treptată) cogniției și a abilităților 
de memorare, a limbajului și a capacității de orientare și navigare, deterioare care, la rândul ei poate să interfereze 
cu activitățile zilnice ale persoanei (cum ar fi gătitul, spălatul) sau să ducă la unele modificări comportamentale. 
Demența este un termen general („umbrelă”) folosit pentru a descrie un grup de simptome pe care o persoană le 
poate dezvolta atunci când neuronii acesteia nu mai funcționează așa cum ar trebui. În cadrul unui model 
biomedical deteriorarea poate fi observată pe stadii. Este important de subliniat că aceste stadii sunt greu de 
definit și nu toți cei afectați trec prin ele în același fel. Evoluția acestor stadii este:

• stadiul precoce - când este evidentă prezența simptomelor, dar persoana reușește să-și păstreze
independența

• stadiul mediu - când persoana are mai multe dificultăți de memorie și comunicare și necesită mai mult
ajutor în efectuarea diverselor activități

• stadiul sever - persoana prezintă tulburări severe de memorie, de comunicare și de desfășurare a
activităților zilnice, dar și tulburări de comportament și probleme somatice. Cel mai probabil trebuie să
se bazeze pe alte persoane pentru majoritatea activităților de îngrijire.

Boala Alzheimer este cea mai frecventă 
cauză de demență, fiind responsabilă de 
2/3 din toate cazurile, dar și cea mai 
cunoscută dintre demențe. Există și alte 
tipuri de demențe cum ar fi: demența 
vasculară (20% din cazuri), cu corpi Lewy 
(15% din cazuri) și demența fronto-
temporală (10% din cazuri). Este posibil 
să existe o asociere între tipurile de 
demență (în aproximativ 10% din cazuri) 
și în acest caz este pus diagnosticul de 
demență mixtă. 

Deoarece prezentarea cauzelor 
neurologice ale demențelor nu face 
obiectul acestei broșuri, există mult mai 
multe informații disponibile prin 
intermediul „Alzheimer´s Disease 
International” sau a “Organizației 
Mondiale a Sănătății”.

Un termen "umbrelă" utilizat pentru a 
descrie mai multe simptome asociate cu 
afecțiuni cognitive.

Corpi Lewy Fronto-temporalăVasculară
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O preocupare globală
La nivel mondial o nouă persoană este diagnosticată cu demență la fiecare 3 secunde! În anul 2018 aproximativ 50 
de milioane de oameni erau diagnosticați cu demență și se estimează că această cifră se va tripla, atingând 152 de 
milioane până în 2050, ceea ce reprezintă o creștere de 204%. O mare parte din această creștere va fi vizibilă în țările 
aflate în curs de dezvoltare, deoarece speranța de viață în aceste țări se află într-o creștere treptată, astfel încât, până 
în 2050, aproximativ 68% dintre oamenii cu demență vor trăi în țările cu venit economic scăzut și mediu. Costurile 
sociale și de sănătate pentru demență au fost în 2018 la nivel global de 1 miliard de dolari, mai mult decât costurile 
însumate pentru bolile oncologice și cardiovasculare. In ce privește costurile, se estimează o creștere de până la 2 
miliarde de dolari în 2030. Aproximativ 20% din aceste costuri acoperă tratamentul medical, iar 40% reprezintă 
costurile aferente sectorului social și al îngrijirilor informale. Aceste cifre ne arată că, dacă îngrijirile pentru 
demență ar fi reprezentat o țară, aceasta ar fi fost pe locul 18 în clasamentul economic mondial, depășind valoarea 
de piață a unor mari companii precum Apple (742 miliarde dolari) și Google (368 miliarde de dolari). Din această 
perspectivă este de înțeles de ce demența este considerată o prioritate globală și de ce sunt căutate metode de a 
asigura sprijin și îngrijire mai bună atât persoanelor cu demență cât și familiilor acestora, dar și metode de a reduce 
impactul financiar asociat.

Totuși, este important de observat că doar 20-50% dintre persoanele cu demență din țările dezvoltate vor fi 
diagnosticate, acest procent fiind mai redus în țările cu venit scăzut spre mediu. Astfel, se poate spune că 
aproximativ trei sferturi din persoanele cu demență nu au fost diagnosticate și prin urmare nu au acces la 
tratament, îngrijire și ajutor organizat, servicii de care ar beneficia o dată cu luarea în evidență de către medicul 
specialist.

Cifre estimative cu 
privire la persoanele 
care trăiesc cu 
demență în lume

Numărul estimativ al persoanelor care trăiesc cu 
demență în diferite regiuni de pe glob

America de 
Nord și Sud Europa
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Riscul de a dezvolta demență
Demența este o tulburare ce afectează predominant populația vârstnică. Într-adevăr, cifrele demonstrează că 
incidența demenței crește o dată cu înaintarea în vârstă, dublându-se la fiecare 6.3 ani, de la 3.9 la 1,000 locuitori 
(la vârsta de 60-64), la 104.8 la 1,000 de locuitori (la vârste de 90 de ani și peste). Totuși, se observă și o creștere a 
demențelor la vârste de până la 65 de ani. Spre exemplu, în Marea Britanie aproximativ 43,000 de oameni sunt 
diagnosticați cu demență cu debut precoce (înainte de 65 de ani). Cercetările ne arată că aproximativ o treime 
dintre cazuri pot fi prevenite prin schimbarea stilului de viață. Riscul unei persoane de a dezvolta demență poate să 
crească dacă:

• Prezintă hipertensiune arterială, obezitate sau deficit al auzului la vârsta de 45-65 de ani

• Fumează, este diagnosticată cu depresie, nu este activă fizic, este izolată social sau dezvoltă diabet peste 65
de ani

Alte cercetări au scos în evidență o cauză genetică a demenței prin implicarea alelei ε4 a apolipoproteinei E 
(ApoE), a cărei prezență determină un risc crescut de a dezvolta demență, fiind însă responsabilă de doar 7% din 
cazuri. 

Respectă o 
dietă 
sănătoasă

O minte activăFii activ fizic

Ai grijă de 
inima ta

Bucurăte de 
activitate socială
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Impactul demenței asupra persoanelor afectate de această boală
Atunci când vorbim despre impactul demenței asupra unei persoane este important să fim conștienți că acest 
diagnostic este privit ca o „tragedie” și o pierdere, ca și cum acea persoană își pierde esența identității, devenind 
astfel o „povară” pentru societate. Aceste idei sunt frecvent transmise mai departe atât prin intermediul mass-
mediei cât și al unor cercetători. Dacă, pe de-o parte, aceste medii de informare ar putea fi utile prin informarea 
populației generale asupra acestor afecțiuni și prin susținerea obținerii fondurilor necesare pentru abordarea 
problemelor legate de aceasta, pe de altă parte pot contribui la stigmatizare și la crearea unui sentiment de teamă 
legate de aceste afecțiuni. De exemplu, persoanele cu demență și partenerii lor de îngrijire descriu pierderea unor 
prieteni sau diminuarea suportului social ca fiind consecințe secundare diagnosticului. Acest lucru se întâmplă 
deoarece oamenii tind să îi evite, să nu interacționeze cu ei sau să îi excludă după ce află că au fost diagnosticați. În 
consecință, persoanele cu demență fie aleg, fie sunt forțați să se retragă din activități sociale sau alte activități 
importante pentru ei, ceea ce poate să conducă la izolare socială, o pierdere a identității și în final la o sănătate fizică 
și psihică precară. În plus, stigmatizarea poate însemna și faptul că partenerii de îngrijire ai persoanelor cu demență 
ajung să asigure singuri tot suportul de care are nevoie o persoană cu această boală. Ca urmare aceștia sunt expuși 
unui nivel crescut de stres și tensiune psihică ducând până la epuizare, o sănătate fizică și psihică precară și o 
calitate a vieții scăzută. 
Recent, s-a confirmat faptul că persoanele cu demență pot trăi bine și pentru o perioadă lungă de timp DACĂ 
primesc suportul necesar. Acest lucru implică atât susținerea persoanelor cu demență cât și a partenerilor de 
îngrijire, din punct de vedere neurologic/biologic, psihologic și social pe parcursul acestei experiențe. De asemenea, 
este important să fim conștienți de faptul că persoanele cu demență nu sunt toate la fel și, prin urmare, orice sprijin 
trebuie adaptat la nevoile fiecărei persoane. Spre exemplu, bărbații vârstnici cu demență sunt mai reticenți în a 
beneficia de serviciile tradiționale de sănătate și asistență socială, ceea ce presupune o abordare particulară în ceea 
ce privește motivarea lor cu privire la accesarea acestor servicii.  

Tratamentul demenței
Deloc surprinzător, în ultimii ani o mare parte din cercetări au fost îndreptate către găsirea unei tratament 
medicamentos curativ pentru demență. Totuși, din cauza caracterului complex asociat acestei tulburări cât și a 
etiologiei multiple, multe dintre încercări au eșuat prezentând o rată de eșec în studiile clinice de 99,6%. În prezent 
sunt disponibile două tipuri de medicamente care deși pot trata o parte dintre simptome (deseori doar temporar), 
nu au caracter curativ. Se speră ca în următorii ani, ca urmare a unor investiții financiare mai mari, a unei mai 
bune colaborări între companiile farmaceutice și cercetători și a dezvoltării unor metode mai avansate care să 
identifice mult mai devreme riscul unei persoane de a dezvolta demență, rata de success a identificării de noi 
medicamete sa crească. Totuși, acest viitor este încă departe. Prin urmare, devine și mai important să asigurăm 
sprijin și îngrijiri pentru persoanele care trăiesc cu demență și partenerii lor de îngrijire.

https://story2remember.eu/
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Agenda de incluziune socială
A acorda sprijin persoanelor cu demență nu înseamnă a le oferi ajutor pentru a face față doar dificultăților 
biologice/neurologice, ci și pentru a face față provocărilor psihologice și sociale pe care le pot întâmpina. Pentru a 
rezolva aceste probleme, cercetătorii, practicienii și politicienii au căutat să adopte o listă de priorități privind 
incluziunea socială. Prin aceasta, persoanele cu demență și familiile acestora sunt recunoscute, ca indivizi cu 
drepturi, care trebuie tratați la fel ca toți ceilalți și care pot să participe în societate cât de mult sau de puțin își 
doresc. O agendă pentru incluziune socială subliniază cum structurile sociale (ex: lipsa serviciilor pentru demență, 
rata de diagnostic scăzută și lipsa informării în cadrul comunității), factorii discursivi (ex. modul în care vorbim cu 
sau despre persoanele cu demență, stigmatizarea demenței în general), dificultățile neurologice (ex. pierderea 
memoriei, problemele de comunicare și orientare) pot exclude persoanele cu demență și subliniază nevoia acestora 
de a: 

• își menține drepturile cetățenești de a trăi în siguranță, fara prejudicii/vătămări și fără discriminare

• avea o voce în cadrul comunității și un statut respectat

• avea relații semnificative, în cadrul cărora sunt apreciați, respectați și simt că se pot conecta emoțional

• avea oportunitatea de a participa la activități sociale, economice și culturale în cadrul
comunităților lor, prin aceasta continuându-și procesul de învățare și dezvoltare personală

• avea acces la servicii de sănătate unde personalul este informat și știe să le respecte drepturile și să le ofere
cea mai bună îngrijire

• fi implicați în deciziile legate de propria sănătate, dar și în cercetări care au ca obiectiv îmbunătățirea
stării lor de bine.

Astfel, folosind perspectiva incluziunii sociale avem o viziune mult mai holistică legată de ce  înseamnă a trăi bine 
pentru o persoană afectată de această boală.

Promovarea unei comunități pozitive și 'prietenoase cu 
persoanele cu demență'
Politicile externe, globale, au subliniat pe agenda socială nevoia și importanța creării și dezvoltării comunităților 
‘prietenoase cu persoanele cu demență’. De exemplu, în Marea Britanie, Societatea Alzheimer este un ambasador 
al acestei politici. Această organizație a definit o comunitate ‘prietenoasă cu persoanele cu demență’ca fiind una 
în care: 

‘…oamenii cu demență sunt înțeleși, respectați și susținuți și sunt încrezători că pot contribui la viața socială a 
comunității. Într-o comunitate ‘prietenoasă cu persoanele cu demență’, oamenii vor fi informați și vor înțelege 
demența, iar persoanele cu demență se vor simți incluse și implicate, având posibilitatea de a face alegeri și de a 
avea control asupra vieții de zi cu zi.'

Astfel se subliniază nevoia ca oamenii cu demență sa fie respectați și susținuți de comunități. Totuși, este de 
asemenea important ca aceste comunități să fie optimiste și să considere oamenii cu demență și partenerii lor de 
îngrijire ca și participanți egali în cadrul societății, respectând dreptul la incluziune socială. Este posibil ca 
atingerea acestor scopuri să necesite o mai bună conștientizare cu privire la demență și a impactului pe care îl are 
asupra individului și a membrilor familiei acestuia.

https://story2remember.eu/
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Încurajarea persoanelor cu demență să 
aibă aspirații înalte, încredere și să știe că 
pot contribui 

Modelarea comunităților la 
perspectivele persoanelor cu 
demență și a partenerilor de 

îngrijire.

A asigura diagnostic 
timpuriu, îngrijiri 

personalizate și integrate ca 
regulă

Păstrarea independeței prin 
asigurarea de comunități 

bazate pe soluții

Prieteni care ajută 
persoanele cu 
demență să se 

implice în viața 
comunității

Afaceri și servicii care 
răspunde nevoilor clienților 

cu demență

Asigurarea ca 
activitățile să includă 
persoane cu demență

Reducerea stigmei și 
creșterea conștientizării

Transport
adecvat

Mediu înconjurător  
în care poți să 

te orientezi ușor

Demența reprezintă în prezent una dintre cele mai mari provocări globale în ceea ce privește sănătatea. Cum 
promisiunea unui tratament este încă departe de a fi indeplinită, este esențial ca guvernele să implementeze 
măsuri prin care să se asigure că toți oamenii afectați de această boală sunt sprijiniți să trăiască bine. Agenda de 
incluziunea socială subliniază necesitatea organizării și dezvoltării comunităților ‘prietenoase cu persoanele cu 
demență’ unde persoanele cu demență își mențin drepturile de cetățeni, au o voce, au relații semnificative și au 
putere de decizie. Pentru a realiza acest lucru, este important să se asigure suportul corect persoanelor cu demență 
de la diagnostic și ulterior pe tot parcursul evoluției bolii, iar profesioniștii din domeniul sănătății, partenerii de 
îngrijire și publicul larg să devină mai informați și mai pozitivi cu privire la demență. 
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Capitolul 2: 
DRAMA CREATIVĂ 
ȘI ARTA 
POVESTIRII
ÎN ÎNGRIJIREA
PERSOANELOR CU 
DEMENȚĂ

https://story2remember.eu/


Drama creativă și arta povestirii în îngrijirea persoanelor cu demență: Informații pentru practicieni   |  17
story2remember.eu 

Arta în îngrijirea persoanelor cu demență 

Adevărata putere a artei creative poate fi pusă în practică, după ce înțelegem că ‘sprijin’ nu se referă doar la a găsi 
un remediu pentru demență, sau la managementul simptomelor neurologice, ci și la a da posibilitatea persoanelor 
cu demență să contribuie și să se simtă incluse în societate. Utilizarea mediilor creative în îngrijirea persoanelor 
cu demență este în continuă creștere și practicienii încep să vadă beneficiile acestora în ce privește atât calitatea 
vieții persoanelor cu demență cât și a partenerilor de îngrijire.
O evaluare detaliată a inițiativelor creative în îngrijirea persoanelor cu demență a evidențiat multitudinea lor: 
muzică, dans, dramă, artă vizuală, literatură, fotografie și sculptură. Acestea s-au desfășurat într-o varietate de 
împrejurări precum locuința personală, cămine, spitale, școli, teatre, săli de spectacol, muzee, librării, galerii de 
artă și în aer liber. Beneficiile acestor inițiative sunt multe, iar unele sunt ilustrate mai jos.

• Conexiune: facilitează o conexiune cu sinele și cu ceilalți, ceea ce permite persoanelor să interacționeze și
să dezvolte relații semnificative

• Angajament:  promovează un angajament plin de viață, distractiv și stimulare mentală, fizică și socială

• Expresivitate:  permite persoanelor să-și înțeleagă și să își împărtășească emoțiile, uneori fără utilizarea
limbajului

• Umanitate:  oferă un spațiu unde persoanele se simt relaxate, susținute, îmbunătățindu-le astfel dispoziția

• Implicare: oferă un spațiu unde persoanele se simt binevenite și incluse într-un grup cu diverși
participanți

• Posibilitate: promovează
experiențe noi pentru
persoane și oportunitatea de a
dezvolta noi abilități și de a
învăța pe tot parcursul vieții.

• Individualitate: permite
persoanelor să se reconecteze cu
propria lor identitate și să se
implice independent în
activități adaptate propriile lor
capacități, interese, nevoi și
alegeri

• Transformare: facilitează o
transformare a persoanelor, fie
prin plasarea lor într-un alt timp,
spațiu emoțional, fie în
momentul prezent, schimbându-
se astfel modul în care acestea se
simt.

Tipuri de 
terapie prin 

artă
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Definirea dramei creative și artei povestirii
Drama creativă este o formă de artă a cărei utilizare în îngrijirea persoanelor cu demență începe să crească. O 
activitate ce implică drama creativă poate fi realizată de oricine și se concentrează în primul rând pe experiențele 
participanților pe măsură ce se implică în activități de tip dramatic.
Este important de subliniat faptul că drama creativă este diferită de terapia prin dramă, care este o terapie 
psihologică efectuată de către un terapeut în cadrul unor ședințe individuale sau de grup și de cele mai multe ori 
activitatea are un obiectiv terapeutic specific. De asemenea, este diferită și de teatru, unde accentul este pe actorii 
care transmit un mesaj publicului. Totuși, acest lucru nu înseamnă că inițiativele de tipul dramei creative nu pot 
să implice și prezența unui public. Deoarece nu există o definiție pentru dramă creativă în îngrijirea persoanelor 
cu demență, Școala de Actorie Gaiety din Irlanda propune:

“Drama creativă este termenul preferat pentru experiențele de tip dramatic, create cu scopul dezvoltării 
cognitive, afective, estetice și morale a participanților. Este holistică la bază și utilizează metode variate care 
combină introspecția și reprezentarea externă. Nucleul activităților de bază este întotdeauna improvizat. 
Procesul are ca finalitate acceptarea de sine cât și o conștientizare a resurselor proprii și a influențelor 
externe și interne asupra vieții. Din acest motiv, drama creativă a fost folosită ca un mijloc de a adresa 
dezvoltarea mentală, fizică și emoțională în diferite culturi. În practică, indivizii și grupurile își propun să 
rezolve probleme și să găsească soluții prin intermediul explorării și a exprimării.”

Arta povestirii este un proces creativ prin care oamenii sunt încurajați să-și folosească imaginația pentru a crea 
povești despre oamenii sau obiectele care le sunt prezentate. Atfel, sunt încurajați să-și exprime personalitatea, 
experiențele și caracteristicile individuale. Este diferită de terapia prin reminiscență, unde atenția în cadrul 
discuțiilor este concentrată în jurul istoriei de viață a unei persoane (atât trecut cât și prezent) și nu pe scenarii 
imaginate. Spre deosebire de drama creativă, în arta povestirii rareori există un element de spectacol, oamenii 
având tendința doar de a crea și a discuta poveștile lor, nu de a le pune în scenă.

Utilizarea dramei creative și a artei povestirii în îngrijirea 
persoanelor cu demență
O analiză atentă a literaturii de specialitate publicată în perioada 2000-2019 identifică 33 de lucrări care au avut ca 
temă utilizarea dramei creative și a artei povestirii în îngrijirea persoanelor cu demență. Dintre acestea, 25 de 
lucrări prezentau studii distincte sau utilizarea de medii creative diferite. Numărul redus de articole din această 
perioadă demonstrează că dezvoltarea mediilor creative este încă la început. Părțile următoare conțin un rezumat 
al datelor colectate din literatura de specialitate.

Context

Majoritatea țărilor care utilizează aceste acte creative sunt din Europa (Marea Britanie și țările scandinave) 
Statele Unite ale Americii și Canada. Un singur studiu găsit utiliza arta povestirii în China. 
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Acest lucru ar putea fi datorat faptului că în analiză au fost incluse doar studii scrise în limba engleză, dar poate 
reflecta și faptul că la momentul actual țările care sunt mai deschise la aceste acte creative sunt de obicei țări 
vestice. Aceste inițiative au fost desfășuate în centrele de zi și centrele comunitare, dar și în centrele de îngrijiri.

Cum sunt utilizate drama creativă și arta povestirii

Studiile au arătat utilizarea inițiativelor creative direct în lucrul cu persoanele cu demență și/sau la partenerii lor de 
îngrijire sau ca un instrument educațional pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la demență printre 
îngrijitori informali și formali, profesioniștii din domeniul sănătății și publicul general.

Principalele inițiative în ce privește arta povestirii, folosite în îngrijirea persoanelor cu demență sunt TimeSlips și o 
inițiativă asociată cu stadiile de dezvoltare ale lui Erikson.

TimeSlips este o inițiativă de grup care are la bază arta povestirii și care a fost dezvoltată în anii 1990 și acum este 
folosită în toată lumea. Scopul acesteia este obținerea unei performanțe a sinelui în prezent, spre deosebire de 
activitățile tradiționale de rememorare care se concentrează asupra încurajării persoanelor cu demență sa discute 
despre evenimente din trecutul lor.  Într-o sesiune normală, persoanele cu demență sunt așezate pe scaune în jurul 
unui facilitator. În pasul următor, facilitatorii încurajează participanții să-și folosească imaginația prin prezentarea 
unei fotografii (fiecare persoană din grup primește câte o fotografie) și prin adresarea de trei tipuri de întrebări 
deschise (cine, ce, unde), întrebări senzoriale și ulterior întrebări cu privire la lumea exterioară imaginii. 
Fotografiile alese au de obicei un subiect care provoacă imaginația (spre exemplu un om îmbrățișând un tigru) și/
sau fac referire la alte simțuri decât cel vizual (cum ar fi, două fete care perie o oaie). Răspunsurile participanților 
sunt repetate și scrise pe flipchart. Facilitatorii nu corectează povestitorii, ci oferă orice altceva este necesar (ex. mai 
mult timp, indicii etc) pentru a permite persoanei să răspundă cu privire la imagine. Ulterior, răspunsurile sunt 
incluse într-o narațiune coerentă și recitite periodic pentru a ajuta persoanelor cu demență să dezvolte povestea 
mai departe sau să o încheie. 

Ușor de relatat

Poveștile bune sunt...

Credibile

Utile Inclusive

Unificatoare

Evocative

Importante Contagioase
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Arta povestirii și etapele de dezvoltare din perspectiva lui Erikson: Aceasta este o inițiativă de grup, care are la 
bază arta povestirii și în care persoanele cu demență se strâng într-un cerc în jurul facilitatorului, care respectă o 
structură prestabilită a activității:

1. Saluturi și adresări pe nume (5 minute)

2. Aprinderea 'lumânării povestirii' (5 minute)

3. Relatarea poveștii (20-30 de minute)

4. Muzică – pauză pentru reflecție (5 minute)

5. Invitația deschisă pentru a discuta subiectul poveștii și temele acoperite (15 minute)

6. Împărțirea unui cadou asociat cu povestea (5 minute)

7. Stingerea lumânării povestirii pentru a arăta că sesiunea s-a încheiat (5 minute)

8. Întâlnire în jurul unei mese de cafea pentru a continua conversația (30 de minute)

Persoanele cu demență pot întrerupe spontan facilitatorul, oricând pe parcursul activității. Poveștile selectate sunt 
construite astfel încât să includă una sau mai multe din cele 8 stadii de dezvoltare ale lui Erikson și de asemenea 
diferite teme generale care pot fi asociate cu diverse etape ale vieții. Cele 8 stadii de dezvoltare ale lui Erikson sunt 
enumerate în tabelul 1 precum și unele din temele adresate în povestiri (în tabelul 2).

Tabel 1: Cele 8 etape de dezvoltare după Erickson

Etapa Componentă 
pozitivă

Componentă 
negativă 

Punctul forte 
al dezvoltării 

1 Încredere Neîncredere Speranță

Etapă a 

dezvoltării 
Copilărie

2 Autonomie Rușine și îndoială        Determinare Copilărie

3 Inițiativă Vinovăție Consecvență Copilărie

4 Activitate Inferioritate Competență Adolescență

5 Identitate Confuzie cu
privire la identitate Loialitate Adolescență

6 Intimitate Izolare Dragoste Adult

7 Generativitate Stagnare Grijă Adult

8 Integritate Disperare Înțelepciune Adult
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Tabel 2: Exemple de teme umane generale și relația cu teoria lui Erikson

1
Resemnare, speranță, sensul ‘mamei bune’ și 
reîntoarcerea acasă 1

2

Neapartenența, dorința de evadare, afecțiuni ale funcțiilor 
motorii, a fi înșelat și recuperarea, reîntoarcerea acasă 2

3
Căsnicie, a fi fidel. Răbdare și curaj, reîntoarcerea acasă

3,5,6

4
Rușine, mândrie, încercări, umilință și împăcare, crearea unui 
cămin și reîntoarcerea acasă 4

5

Promisiuni pe pat de moarte, generația următoare, a fi testat, a fi 
curajos, obținerea recuperării, o căsnicie fericită și reîntoarcerea 
acasă

7

6
Loialitate, a fi înșelat, a fi curajos, abilitatea de a acționa, 
integritate, înțelepciune și reîntoarcerea acasă 8

Abordările care utilizează drama creativă în îngrijirea persoanelor cu demență includ acele abordări care au fost 
utilizate direct cu persoanele cu demență și/sau partenerii de îngrijire sau care au folosit poveștile lor pentru a 
realiza povești de tip dramatic, care pot fi folosite ca instrument educațional pentru a crește nivelul de 
conștientizare cu privire la demență, în randul practicienilor și a partenerilor informali.

Studiile fac referire la următoarele metode care folosesc drama creativă direct cu persoanele cu demență sau 
partenerii de îngrijire:

1. Metoda Veder:  a fost realizată de către doi parteneri de îngrijire care au beneficiat de formare la Teatrul
Veder. Este o activitate de grup care se desfășoară într-o sufragerie pregătită conform unui scenariu
prestabilit. Începe cu primirea persoanelor în grup, se continuă cu activarea memoriei de lungă durată,
luarea unei pauze, activarea memoriei de scurtă durată și se încheie cu un salut individual la despărțire.
Prin acestă metodă, se pune accent pe validare, reminiscențe și stimuli teatrali. Fiecare activitate care are la
bază drama, are o temă centrală în care și partenerii de îngrijire joacă un rol. Pentru a crea decorul sunt
folosite costume, recuzite, personaje cunoscute, împreună cu poezii, cântece dar și obiecte, mirosuri,
arome care fac referire la tema centrală a activității de tip dramatic.

2. Drama despre povestea vieții: a fost folosită într-un centru de zi și presupune interpretarea unei scene din
viața unei persoane cu demență. Aceste scene erau identificate înainte, împreună cu persoana cu demență.
Cu ajutorul recuzitei și a persoanelor din centrul de zi (personal și persoane cu demență) care jucau diferite
roluri erau recreate momente cheie din viața lor. Au fost folosite și efecte sonore și muzică. Povestea era
relatată de către persoana cu demență.

Povești Teme umane în povești Stadiile de dezvoltare după Erikson
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3. Teatru participativ: aceasta a fost folosită cu partenerii de îngrijire a persoanelor cu demență. Aceștia erau
încurajați să descrie și să interpreteze activități din viața reală și provocările cu care se confruntă ca partener
de ingrijire. Acestea au fost înterpretate în fața unui public, care este încurajat să întrerupă acțiunea
dramatică, să vină pe scenă și să înlocuiască actorul și să continue acțiunea cum consideră mai potrivit.
Orice persoană din public poate să întrerupă acțiunea (la a doua interpretare), să intervină în acțiunea
dramatică și să modifice rezultatul. Este un mod util de a oferi soluții la probleme/provocări care pot să
apară în dramă. Prin acesta se considera că apar mai multe idei decât doar discutând soluții posibile în mod
confortabil (dintr-un scaun confortabil).

4. Drama creativă și comedia improvizată: : presupune crearea unui documentar simulat despre o situație
imaginară, spre exemplu vizita reginei la un centru de zi. Această muncă a fost realizată în cadrul
proiectului de comedie Grange în care s-au organizat 4 workshop-uri pentru persoane cu demență în care
au fost încurajați să improvizeze în jurul a patru teme mari. Temele erau: primirea veștii că regina
pregătește o vizită la centrul lor de zi; realizarea pregătirilor pentru vizita reginei, cum ar fi primirea unei
vizite din partea securității Palatului și a unui program de activități; pregătirea unui program de
divertisment pentru vizita reginei și vizita propriu zisă a reginei la centrul de zi. Workshop-urile permiteau
dezvoltarea scenariilor în jurul temei principale, neavând un scenariu fix de urmat. Tehnicile dramei
creative erau utilizate de către actori pentru a lucra cu problemele identificate de persoanele din proiectul
Granger. Toate workshop-urile au fost filmate și fotografiate și ulterior au fost prezentate participanților
pentru a le reaminti munca depusă și motivul pentru care au depus această muncă.

5. Drama ca parte dintr-un spectru mai larg de activități creative:  aceste studii au folosit mai multe
workshop-uri pentru persoanele cu demență în care erau utilizate activități dramatice. Spre exemplu se
cerea persoanelor cu demență să aleagă o dispoziție/stare și să raspundă la telefon interpretând convorbirea
cu acestă stare, în fața întregului grup, care trebuia să identifice starea și să-și imagineze circumstanțele
convorbirii telefonice. Workshop-urile încurajau persoanele cu demență și să interpreteze prin dramă și
mișcare, sensurile cuvintelor discutate în timpul ședințelor de artă, cum ar fi ”rotire”.

În ce privește utilizarea dramei creative ca parte a unui instrument educațional, studiile au făcut referire la 
dezvoltarea de scenete de către persoanele cu demență și partenerii de îngrijire care urmau să fie interpretate în fața 
unui public. 

1. Scenetele: participanții (persoanele cu demență sau partenerii lor de îngrijire) erau rugați să construiască 
situații ipotetice despre ce ar presupune să trăiești cu demența sau demența precoce. În cadrul acestor 
sesiuni, actori profesioniși improvizau pornind de la sugestiilor primite și împreună cu participanții 
reconstruiau scenariile din viața de zi cu zi. În aceste studii, persoanele cu demență și îngrijitorii acestora au 
avut roluri de regizor și membri ai publicului și puteau orienta acțiunea în sensul dorit.  Participanții nu 
trebuiau să se inspire din experiențele lor personale. Ei puteau să creeze propriile lor imagini cu privire la 
diferite scenarii și să le pună în scenă în fața unui grup de oameni, care puteau să le interpreteze. Imaginile 
erau aduse la viață prin mișcare și sunet.  Expressions of Personhood in Alzheimer’s este o dramă etnografică 
cunoscută, din cinci scenete în care sunt explicate conceptele de sine și identitate în demență, prin utilizarea 
mișcărilor corporale și a comportamentelor (concept cunoscut ca „embodiment”/“întruchipare”) .
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Beneficiile utilizării dramei creative și artei povestirii 
pentru persoanele cu demență, partenerii de îngrijire și alții 
Colaborarea directă cu persoanele cu demență și partenerii de îngrijire ai acestora: 
Când drama creativă este folosită direct doar cu persoanele cu demență sau/și cu partenerii de îngrijire, studiile au 

evidențiat numeroase beneficii. Acestea includ:

1. Dezvoltarea unor medii sociale pozitive care încurajează râsul, distracția, speranța și permit persoanelor cu 
demență să trăiască în prezent și să uite de problemele generate de boală.

2. Reducerea apatiei și izolării sociale pe care oamenii ar putea să le simtă

3. Facilitarea învățării continue, prin sprijinirea lor să se implice în forme noi de artă

4. Oferirea unui set nou de instrumente prin care își pot exprima sentimentele, dorințele și aspirațiile, 
facilitând astfel, comunicarea și interacțiunile sociale semnificative.

5. Oferirea unei modalități de comunicare a problemelor care pot să apară datorită demenței.

6. Contribuția la reamintirea unor idei cheie cum ar fi repetarea cuvintelor, mișcarea și folosirea rimei

7. Participarea ca “studenți” și nu ca “pacienți”, ceea ce oferă un sentiment de autonomie și control în ceea ce 
privește procesul de dramă creativă.

8. Facilitarea unui sentiment de realizare, deoarece persoanele cu demență și partenerii lor de îngrijire pot să
contribuie la cercetări care vor fi utile pentru alte persoane aflate în situații similare.
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În mod similar, cercetătorii care au utilizat tehnicile privind arta povestirii cu persoane cu demență au raportat 
beneficii pentru cei care au fost implicați în aceste inițiative. Aceștia au sugerat că persoanele cu demență au trăit 
urmatoarele experiențe:

1. Un sentiment de implicare și au fost mai atenți

2. O mai mare deschidere să interacționeze cu alte persoane cu demență dar și îngrijitori

3. O scădere a depresiei și a emoțiilor negative, cât și o creștere a emoțiilor pozitive

4. Amintirea și discutarea evenimentelor de viață din trecut cu o mai mare ușurință

5. Oportunitatea de a „se juca” din nou și a simți plăcere în a se juca

6. Șansa de a comunica atât nevoile de bază cât și sociale

În situațiile în care personalul medical și partenerii de îngrijire s-au implicat în aceste inițiative împreună cu 
persoanele cu demență, aceștia au raportat ulterior o atitudine mai pozitivă față de persoana cu demență și o 
înțelegere mai mare în ce privește viața acestora. Această înțelegere a vieții lor ajută partenerii de îngrijire să 
asigure un sprijin mai bun persoanelor cu demență, prin adaptarea activităților la interesele și experiențele lor de 
viață; astfel, activitățile sunt semnificative și oferă un scop.

Toate acestea sugerează că drama creativă și arta povestirii, pot fi utilizate direct cu persoanele cu demență, dar și 
cu îngrijitorii acestora, în situații diferite și pot îmbunătăți părți importante ale incluziunii sociale și bunăstării 
individuale.

Drama creativă și arta povestirii ca instrumente educaționale
Predominant, inițiativele de tipul dramei creative au fost folosite ca instrumente educaționale și au fost transmise 
profesioniștilor din domeniul sănătății și practicienilor care lucrează în domeniul demenței, personalului din 
centrele de îngrijire, studenților din domeniul asistenței medicale și sociale, rudelor persoanelor cu demență, 
partenerilor de îngrijire informali și publicului larg. Rezultatele acestor studii sugerează că această metodă a fost 
percepută pozitiv de către participanți și le-a oferit:

1. O apreciere mai mare a persoanelor care trăiesc cu demență sau a celor care îi îngrijesc pe aceștia atât la 
domiciliu, cât și în unitățile de îngrijire (spitale și cămine)

2. O mai bună înțelegere a nevoii de concentrare pe PERSOANĂ și nu pe boală, în procesul de îngrijire a 
persoanelor cu demență

3. O mai mare înțelegere despre modul în care oamenii pot să comunice modul în care se percep și identitatea 
lor, prin acțiunile lor și mișcări ale corpului.

4. O cunoaștere mai bună a rețelelor de suport care pot fi accesate de către persoanele cu demență

5. Mijloace mai simple și ilustrative prin care pot înțelege concepte teoretice complexe precum 
“embodiment”/”întruchiparea”  și care ulterior le permite să ofere o mai bună îngrijire și suport persoanelor 
cu demență.

În două dintre studii, arta povestirii a fost folosită ca un instrument educațional pentru studenții de la medicină 
din Statele Unite ale Americii, cu scopul creșterii nivelului de conștientizare cu privire la demență. În ambele 
situații, studenții au învățat să folosească metoda „TimeSlips”, pe care fie au aplicat-o sau au văzut cum alții o 
folosesc în cadrul centrelor de îngrijire a persoanelor cu demență.

1 O exprimare a sinelui într-un stadiu mai avansat al demenței prin mișcări ale corpului și prin comportamente.
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Acest lucru a ajutat la dezvoltarea unei atitudini pozitive față de demență și la:

1. Diminuarea sentimentelor de frică și disconfort în interacțiunea cu aceste persoane

2. Dezvoltarea unui sentiment de confort și a unei relații mai strânse cu persoanele cu demență

3. Dezvoltarea unei perpective noi cu privire la abilitățile persoanelor cu demență de a fi creativi și la o
înțelegere mai bună cu privire la cum poate fi îmbunătățită calitatea vieții persoanelor cu demență.

4. Concentrarea atenției pe aspectele umane ale îngrijirii și nu doar limitarea la o abordare medicală care este
tradițional predată în cadrul facultății.

Conform acestor rezultate putem deduce că inițiativele de tipul dramei creative și artei povestirii pot fi 
instrumente utile pentru creșterea nivelului de conștientizare cu privire la demență în rândul profesioniștilor din 
domeniul sănătății și al asistenței sociale, a studenților și a publicului larg. Acest lucru este esențial pentru o 
agendă de incluziune socială extinsă și pentru bunăstarea individuală a persoanelor care trăiesc cu demență și a 
partenerilor de îngrijire ai acestora.

Drama creativă 
și arta 

povestirii

ca instrument educațional

Comunicare 
prin mișcare

Un acces mai 
mare la rețete 
de suport

O mai bună 
înțelegere a 

nevoilor

Modalități 
ilustrative 
pentru 
înțelegerea 
conceptelor

O mai mare 
apreciere 
pentru ceea ce 
este.
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Factori facilitatori și obstacole în utilizarea inițiativelor creative în 
îngrijirea persoanelor cu demență 
Două articole vorbesc despre implementarea inițiativei de tip drama creativă în cadrul unor centre de îngrijire și 
anume despre metoda de contact Veder. Deși articolele fac referire în special la această metodă, multe lecții cel mai 
probabil se aplică și altor inițiative de tipul dramei creative sau artei povestirii.
Factorii facilitatori și obstacolele evidențiate în cadrul acestor articole sunt:

1. Management: Implicarea managementului în aceste inițiative are un rol cheie pe parcursul pregătirilor, 
implementării și a altor procese necesare pentru derularea acestor tipuri de ințiative în cadrul centrelor de 
îngrijire. Managerul ar trebui să fie deschis inițiativelor creative și să susțină angajații care doresc să le 
folosească. Managerul este responsabil pentru promovarea unui mediu de echipă pozitiv absolut necesar 
atunci când sunt introduse aceste metode noi.

2. Trainer:  Formatorii trebuie să dețină competențele necesare pentru a sprijini personalul să implementeze
eficient inițiativele. Acest lucru necesită o predare a metodelor prin intermediul unor materiale ușor de
folosit, dar și o încurajare a participanților la reflecție, pt a le permite să se corecteze și să se ajute între ei pe
parcursul implementării inițiativelor. De asemenea, este important pentru formatori să asigure feedback
constructiv și să încurajeze personalul să facă la fel între ei. Astfel este facilitată învățarea continuă și
personalul poate să iși perfecționeze aptitudinile creative.
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3. Procese și resurse organizaționale:  Se referă la avea timpul, banii și personalul necesar pentru
implementarea activităților. Dacă organizația mai implementează în paralel diferite activități și angajații
nu au suficient timp/ resurse pentru implementarea acestor inițiative, atunci procesul de introducere de
noi inițiative poate fi dificil. În unele organizații, este prioritară îngrijirea fizică a persoanelor cu demență
și mai puțin sprijinirea lor în vederea incluziunii sociale, prin realizarea de diferite activități. Pentru a
depăși aceste probleme, organizațiile au nevoie de fonduri, spațiul necesar pentru a-și desfășura
activitățile, timp suficient, dar și de o rată scăzută a fluctuației personalului. Este necesar, de asemenea, un
plan detaliat pentru elaborarea, implementarea și evaluarea activităților creative. Evaluarea continuă a
activităților va asigura faptul că acestea rămân atractive și potrivite pentru participanți.

4. Atitudinea participanților/personalului și competențe interpersonale:  Este imperativ necesar ca
personalul să înțeleagă nevoia de a asigura mai mult decât îngrijire fizică pentru persoanele cu demență, să
înțeleagă conceptul de suport într-un context mai larg al incluziunii sociale și să conștientizeze avantajele
acestor inițiative creative pentru persoanele cu demență.  Atât persoanele cu demență cât și partenerii de
îngrijire trebuie să fie deschiși acestor inițiative și să-și dorească să participe. Pentru a realiza aceste lucru,
este important ca formatorii și îngrijitorii să încurajeze persoanele să participe și să îi susțină pe parcurs.
Pentru o abordare personalizată este necesară o bună înțelegere a intereselor personale dar și a mediului
din care provin participanții. Acest lucru necesită atât competențe interpersonale excelente cât și o
cunoaștere a participanților și relații bune cu aceștia.

5. Legi și reglementări: Legile naționale și politicile ar putea fi rezervate în promovarea inițiativele creative
datorită unor posibile riscuri care amenință siguranța persoanelor cu demență. Este important ca
beneficiile acestor inițiative să fie promovate la scară largă, iar îngrijirile persoanelor cu demență să fie
abordate din perspectiva unei agende extinse de incluziune socială și să nu se concentreze doar pe sănătate
și siguranță.

În concluzie, s-a dovedit că utilizarea inițiativelor și tehnicilor de tipul artei creative și a artei povestirii au un 
impact pozitiv asupra bunăstării persoanelor cu demență și a partenerilor lor de îngrijire. Când se inițiază acest tip 
de activități este important să se înțeleagă care sunt factorii facilitatori și posibilele obstacolele, pentru a ne asigura 
că sunt cunoscuți și acceptați de către toate părțile implicate; permițând astfel ca potențialul adevărat al acestora să 
fie realizat. În mod interesant, foarte puține studii caută să evidențieze experiențele persoanelor cu demență cand 
iau parte la inițiative de tipul dramei creative și artei povestirii. Este important că aceste relatări experiențiale sunt 
obținute cu greu și pot fi folosite mai departe pentru a dezvolta în viitor inițiative similare.

https://story2remember.eu/
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Capitolul 3: 
DRAMA CREATIVĂ ȘI ARTA 
POVESTIRII ÎN ȚĂRILE 
PARTENERE DIN PROIECTUL 
ERASMUS+

Acest capitol prezintă o descriere a politicilor existente cu privire la demență, din cadrul fiecărei 
țări partenere în proiectul Erasmus+ (UK, Irlanda, România, Bulgaria și Grecia) și evidențiază, 
unde este cazul, cum este utilizată drama creativă și arta povestirii de către organizații naționale 
pentru a stimula incluziunea socială a persoanelor cu demență și a aparținătorilor.  
Capitolul are cinci părți, care au la bază datele colectate prin realizarea de interviuri cu practicieni 
din domeniu din țările aferente proiectului Erasmus+. Sunt prezentate pe parcursul capitolului și 
exemple din munca lor. 

https://story2remember.eu/
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Prezentare generală a politicilor publice și practicii creative în 
Marea Britanie
În Marea Britanie, în jur de 850,000 de oameni, aproximativ 1.3% din populație, sunt diagnosticați cu demență și pe 
lângă costurile individuale în ceea ce privește calitatea vieții, se adaugă și costuri anuale de îngrijire din fonduri 
publice de peste £26 de miliarde și o scădere a productivității. Pentru a răspunde acestei probleme, în Anglia, Scoția, 
Irlanda de Nord și Țara Galilor, în perioada 2009-2011, au fost elaborate o serie de strategii naționale care au fost 
revizuite în anii următori. Aceste rapoarte au avut ca preocupare “Cum să trăiești bine cu demența” și fac referire la o 
serie de modalități prin care acest lucru poate fi obținut, modalități care includ:

• Promovarea de abordări non-farmacologice care să contribuie la îmbunătățirea bunăstării

• Asigurarea de cunoștințe mai bune în ce privește demența și eliminarea stigmei asociate cu demența

• Facilitarea unui diagnostic timpuriu și îmbunătățirea procesului privind stabilirea unui diagnostic și a
sprijinului oferit persoanelor cu demență și partenerilor lor de îngrijire.

• Reducerea utilizării medicației antipsihotice

• crearea de comunități ‘prietenoase cu persoanele cu demența’, și

• Îmbunătățirea serviciilor post-diagnostic astfel încât să fie adaptate nevoilor în continuă schimbare a
persoanelor cu demență și a partenerilor lor de îngrijire, încurajarea abilității individuale de a lua decizii și de
asemenea îmbunătățirea respectării drepturilor omului și a incluziunii pentru persoanele care trăiesc cu
demență.

În 2017, un grup parlamentar al tuturor partidelor a publicat raportul 
‘Sănătate creativă: Arta pentru sănătate și bunăstare’, care în baza unor 
dovezi științifice a subliniat importanța artelor în promovarea 
bunăstării pentru toate generațiile, inclusiv vârstnici și persoane cu 
demență. Această inițiativă este sprijinită de diferite organizații din 
Marea Britanie care promovează recomandarea/prescrierea de activități 
sociale pentru persoane cu demență și partenerii lor de îngrijire. Acest 
lucru implică îndrumarea persoanelor, în momentul stabilirii 
diagnosticului, către inițiative creative, non-farmacologice pe care le 
pot accesa și care pot facilita bunăstarea și găsirea unui sens.  Prin 
urmare, este clar că în Marea Britanie există o înțelegere din ce în ce 
mai mare în ceea ce privește importanța sprijinirii incluziuni sociale a 
persoanelor cu demență și o deschidere în utilizarea ințiativelor 
creative pentru a realiza acest lucru.

Au fost intervievate 4 organizații care realizează activități creative 
pentru persoane cu demență și parteneri de îngrijire. Acestea sunt: 
Screen Memories din Scoția (https://www. birkscinema.co.uk/
community-hub/health-wellbeing-activities/ screen-memories/) care 
organizează grupuri de discuții pentru persoane cu demență unde 
participanții se uită la fotografii din filme și discută despre ce însemnă 
pentru ei aceste fotografii, iar din Anglia, Small Things Creative 
Projects (https://smallthings.org.uk/), Musical Steps (https:// 
www.musicalsteps.co.uk/) si Wyldwood Arts (https://www. 
wyldwoodarts.co.uk/) .

Persoane care trăiesc cu demență în Marea Britanie

Cheltuieli guvernamentale estimative anuale
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Small Things Creative Projects

Numărul de sesiuni depinde de grup, fondurile disponibile și nevoile individuale. Au o abordare bazată pe 
conducerea activității de către participanți și organizează sesiuni individuale sau de grup, cu o durată mai mare de 
o oră. Fiecare sesiune are o temă diferită și implică participanții în activități comune.  Fiecare sesiune implică
diferite forme de artă, inclusiv muzică, meșteșuguri (lucru manual), scriere creativă, spectacole și joc de rol.  
Utilizarea acestor forme diferite de artă permite persoanelor să se implice în cadrul sesiunii, în funcție de abilități și 
preferințe personale. Deși poate fi provocator să faci aceste activități în contexte de îngrijire diferite, beneficiile 
proiectului au fost evidente, participanții raportând o creștere a bunei dispoziții, dar și schimbări pozitive în ce 
privește comportamentul și abilitățile de comunicare. Participanții la interviuri au simțit că au devenit mai 
implicați, mai calmi și au început să socializeze mai mult. Ca urmare a participării în aceste activități au beneficiat 
și partenerii de îngrijire, care simt că pot să se re-conecteze mai ușor cu persoanele cu demență. 

““Doar să faci ceva pozitiv și să ai o experiență comună cu cineva care se îndepărtează de rolul de îngrijitor și 
de o relație de îngrijire” ”

Musical Steps

Musical Steps organizează sesiuni intergeneraționale cu copii și persoane cu demență care locuiesc în centre de 
îngrijire. Sesiunile durează aproximativ 40 de minute și includ activități de rimă și oglindire, cântat și utilizarea de 
instrumente muzicale.  Deși au simțit că primele sesiuni nu au avut succes, deoarece rezidenții nu s-au implicat și 
doar au observant activitatea de la distanță, totuși au continuat să învețe din experiență. Pe măsură ce sesiunile 
avansau au început să fie mai încrezători, să se implice în activități și acest lucru a stimulat angajamentul și bucuria 
rezultată din implicarea în activitate. Participanții la interviu au declarat că până la finalul inițiativei, rezidenții au 
arătat un nivel de bucurie mai mare și unii chiar au renunțat la ajutoarele de mers în timpul activităților fizice.  

“Aceste activități le aduc bucurie și acest lucru este cel mai important”

Wyldwood Arts

Wyldwood Arts este o organizație artistică interdisciplinară care se bazează pe o abordare intergenerațională cu 
scopul de a face auzite vocile persoanelor și de a îmbunătăți starea de bine. Organizația este activă în 
comunitățile din mediul urban și rural, colaborează cu artiști, organizații educaționale și centre de îngrijire 
pentru vârstnici.  Câteva dintre proiecte au inclus tehnici de arta povestirii pentru a ajuta oamenii să stabilească 
legături între ei și aceste povești au fost puse în scenă. 

https://story2remember.eu/
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Un exemplu de proiect este realizarea de vizite rezidenților dintr-un centru de îngrijire, de către elevii unei școli. 
Vizitele elevilor aveau loc o data pe săptămână, timp de o oră, timp în care elevii și rezidenții desfășurau activități 
creative împreună, mai exact elaborau povești și poezii. Acest lucru putea fi exprimat prin intermediul unei tehnici 
de arte vizuale sau prin dramă sau arta povestirii. Proiectele au permis oamenilor să-și facă prieteni noi și să se 
exprime într-un mod lipsit de prejudecăți. Arta a creat un spațiu sigur pentru a împărtăși ceva ce ar putea fi 
supărător și ulterior de a merge mai departe.  

“Să fiu în acestă săptămână aici m-a ajutat să mă simt mai bine cu privire la trecut. Am reușit să-mi 
spun povestea și să mă simt înțeles și să nu mă simt judecat. Acest lucru este foarte puternic” 

Aceste descoperiri au arătat că în Marea Britanie au loc o serie de activități privind drama creativă și arta povestirii, 
care au ca scop să îmbunătățească starea de bine a persoanelor cu demență și a partenerilor de îngrijire, activități 
derulate de organizații caritabile locale sau grupuri de comunități și mai puțin de profesioniști din domeniul 
sănătății. Pentru ca persoanele cu demență să se simtă integrate social este importantă realizarea acestor activități 
în cadrul comunității și mai puțin într-un context medical. În timpul interviurilor, practicienii au vorbit despre 
mai multe obstacole pe care trebuie să le depășească pentru a asigura integrarea tuturor. 

Una din marile provocări în ceea ce privește organizarea acestor activități creative sunt fondurile limitate, pe care 
participanții au reușit să le atragă. Acest lucru înseamnă că deși unele proiecte au avut succes și practicienii au dorit 
să le continue, totuși nu au putut să le continue și au fost nevoiți să le încheie. Acest lucru a fost în defavoarea 
bunăstării persoanelor cu demență și a partenerilor de îngrijire, care au ajuns să se bucure de activități și să se 
bazeze pe ele pentru oferirea unui sentiment de incluziune socială. Mai mult, persoanele intervievate au declarat că 
a fost dificil să implice persoanele cu demență și personalul din centrele de îngrijire. Acest lucru este și mai 
provocator în situațiile în care proiectele creative sunt aduse în aceste locuri pentru prima dată. Personalul din 
centrele de îngrijire erau temătoare în ce privește participarea și cel mai des nu puteau aprecia beneficiile pe care ei 
le-ar putea oferi prin aceste intervenții. În același timp și volumul de muncă făcea să fie mai dificilă participarea 
sau facilitarea de astfel de sesiuni, ceea ce înseamnă că foarte rar au avut ocazia să participe la sesiuni și astfel să-și 
puna la îndoială propriile presupuneri. Alte dificultăți în ce privește facilitarea pot fi datorate și diferențelor dintre 
participanți, spre exemplu să ai persoane cu dificultăți de comunicare verbală sau de auz, într-un grup de persoane 
care nu au aceste dificultăți. Persoanele intervievate au semnalat și dificultăți în ce privește planificarea din timp a 
sesiunilor, deoarece nu știau cine va participa, care va fi nivelul lor de energie și ce capacități fizice vor avea. Totuși, 

o dată ce aceste provocări erau depășite, atât la persoanele cu demență cât și la partenerii lor de îngrijire s-a
observat o îmbunătățire a dispoziției, implicării și a stării generale. 
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Prezentare generală a politicilor publice și practicii creative 
în Irlanda
În 2017, s-a estimat că în jur de 55,000 de persoane cu demență, aproximativ 1,1% din populație, locuiau în 
Irlanda. Se estimează că rata demenței va crește cu 3,6% pe an în următorii 30 de ani, ceea ce înseamnă că până în 
2036 numărul persoanelor care suferă de demență în Irlanda va fi de 115,426, iar până în 2046 se va tripla la 
157,883. În 2014, Irlanda a lansat Strategia Națională privind Demența, în scopul îmbunătățirii îngrijirii 
persoanelor cu demență, astfel încât persoanele care suferă de această afecțiune să poată trăi bine cât mai mult 
timp și să aibă acces la servicii și sprijin adecvat nevoilor lor. Această strategie a urmărit să se concentreze asupra 
diagnosticării precoce a demenței și asupra valorii pe care o are intervenția precoce, împreună cu obiectivul pe 
termen lung de creștere a nivelului general de conștientizare și înțelegere al populatiei din Irlanda, în privința 
nevoilor persoanelor cu demență și asupra contribuției pe care persoanele cu demență continuă să o aibă în 
societatea noastră. Aceste obiective se aliniază cu agenda de incluziune socială. În mod specific, strategia identifică 
șase domenii prioritare de acțiune:

• O mai bună conștientizare și întelegere a demenței și dorința de a include în societate, cât mai bine și
pentru cât mai mult timp posibil această categorie de persoane.

•

Diagnosticarea și intervenția precoce, precum și o mai bună îngrijire la sfârșitul vieții•

Servicii integrate, suport și îngrijire pentru persoanele cu demență și partenerii lor de îngrijire•

• O mai bună formare și educare pentru toți cei care sprijină persoanele cu demență

Concentrarea asupra sistemelor de cercetare și informare referitoare la demență și pe includerea demenței

în viitoarele politici de sănătate

• Concentrarea persoanelor din poziții de decizie asupra îngrijirii demenței și alocării mai bune a resurselor
pentru a oferi cel mai bun rezultat posibil persoanelor cu demență și membrilor familiilor acestora

creștere anuală

https://story2remember.eu/
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Pentru a realiza această viziune și pentru a pune în aplicare strategia pentru perioada 2014-2017, Departamentul 
Sănătății și Managementul Serviciului de Sănătate au convenit asupra unei inițiative comune împreună cu Atlantic 
Philanthropies, având o finanțare inițială de 27,5 milioane de euro. Acest lucru evidențiază resursele substanțiale 
care au fost alocate pentru abordarea provocării pe care o reprezintă demența. În 2017, Strategia Națională a 
revizuit și a continuat să sublinieze necesitatea integrării prevenției timpurii în strategie, precum și cerința de a 
furniza un sistem post-diagnostic care să pună accentul pe cunoștințe, informație, suport reciproc, intervenții 
cognitive și continuitatea îngrijirii și a integrării, care ar conduce la niveluri mai înalte de auto-determinare, 
alegere și control din partea persoanelor cu demență. Strategia Națională a susținut, de asemenea, adoptarea unei 
agende personalizate care să garanteze că dorințele și preferințele persoanelor cu demență au fost prioritizate în 
fața furnizorilor de îngrijiri medicale. Pentru a realiza această viziune, Strategia Națională a subliniat necesitatea ca 
resursele suplimentare să fie îndreptate către sprijinul și îngrijirea demenței, precum și către o educație mai bună 
despre demență în rândul profesioniștilor din domeniul sănătății, furnizorilor de servicii, partenerilor de îngrijire 
informală și a publicului larg. Acest lucru subliniază din nou necesitatea unei abordări bazate pe drepturi care să se 
inspire dintr-o agendă extinsă de incluziune socială. 
În Irlanda, trei organizații care folosesc drama creativă și arta povestirii au oferit informații despre utilizarea 
acestor inițiative cu persoanele cu demență. Societatea Alzheimer din Irlanda a discutat despre aplicarea artei 
povestirii pentru a oferi formarea persoanelor cu demență, lucru care le-ar permite să se simtă mai încrezătoare 
atunci când participă la evenimentele cu implicare publică. Prin aceste mijloace, ei speră că oamenii vor putea să 
ofere un raport "autentic" al experiențelor lor și astfel să sporească gradul de conștientizare cu privire la demență în 
rândul societății. După cum a explicat persoana intervievată: "Cred că poveștile reale au un impact mai mare 
asupra societăților".
Celelalte două organizații intervievate au discutat despre inițiativele creative pe care le-au transmis în mod direct 
persoanelor cu demență și partenerilor lor de îngrijire. Ei au subliniat beneficiile dobândite de către participanți, 
inclusiv o creștere a bunei dispoziții și a nivelurilor de activitate, un simț al scopului, precum și posibilitatea de a se 
implica utilizând abilitățile lor creative și de a dezvolta un sentiment de comunitate împreună cu celelalte persoane 
prezente. Detalii suplimentare despre activitatea lor au fost furnizate în cele două studii de caz prezentate mai jos.

Age & Opportunity  https://ageandopportunity.ie

 Age and Opportunity este o organizație națională care urmărește să-i inspire pe toți să-și atingă potențialul 
maxim pe măsură ce îmbătrânesc. Aceștia lucrează cu persoane care au peste 50 de ani, inclusiv cele care au fost 
diagnosticate cu demență, și le facilitează implicarea în activități culturale, sportive, fizice și artistice, cum ar fi 
dansul și scrisul. Acest lucru le oferă oportunitatea de a învață și de a fi implicați în calitate de cetățeni activi. 
Aceștia colaborează cu parteneri din domeniul public și privat pentru a oferi programe inovatoare, cum ar fi 
Festivalul de artă Bealtaine și Go for Life - un program național sportiv pentru persoanele în vârstă. De asemenea, 
au autorizat un turneu de teatru, care pune în scenă o piesă bazată pe arta povestirii. Workshop-urile lor de două 
ore pentru persoanele cu demență sunt concepute pentru a spori abilitățile creative, pentru a le susține interesele și 
a le oferi experiențe noi. În plus, aceștia oferă sprijin centrelor de îngrijire de zi și oferă rezidență artiștilor în 
centrele de îngrijire. Feedback-ul pe care l-au primit a arătat că workshop-urile lor au îmbunătățit abilitățile 
creative, participarea și dispoziția persoanelor.

“Își sporesc implicarea, devin mai activi și mai fericiți”

https://story2remember.eu/
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Chester Beatty Library  https://chesterbeatty.ie
Biblioteca Chester Beatty este situată în Dublin și oferă oamenilor oportunitatea de a vedea expoziții de clasă 
mondială. În prezent, aceștia fac parte din proiectul "Azur", care urmărește să asigure un acces "prietenos pentru 
persoanele cu demență" la colecțiile de artă. Această activitate include elemente de artă a povestirii și de artă 
creativă. În timpul turului, grupuri de persoane cu demență alături de partenerii lor de îngrijire se adună în jurul 
unui obiect și, sub conducerea facilitatorului, reflectă asupra valorilor artistice ale acelui obiect (culori, temă, 
conotații culturale). Conversațiile permit participanților să exploreze alte elemente ale vieții lor, cum ar fi spre 
exemplu modul în care cu ajutorul culorilor și-ar putea aminti călătoriile de vacanță sau amintiri și evenimente 
din copilărie. Activitățile se concentrează asupra plasării persoanelor cu demență în "moment", iar arta povestirii 
reprezintă o mare parte din acest lucru. În decurs de o oră, ghidul facilitează conversația și permite tuturor să 
reflecteze și să se exprime deschis, prin crearea unui mediu sigur pentru împărtășirea experiențelor și a unui 
sentiment de apartenență și conexiune emoțională. Feedback-ul pe care l-au primit sugerează că activitățile și 
procesul de artă a povestirii facilitează simțul (re)conectării oamenilor cu viața și cu celelalte persoane din jurul 
lor.

“Nu este vorba de impactul pe termen lung, ci mai mult despre a fi prezenți în acest moment. Crearea 
unui spațiu sigur pentru auto-exprimare și creșterea încrederii pentru a vorbi și participa pe deplin”

În timp ce toți participanții intervievați au susținut utilizarea abordărilor creative pentru promovarea exprimării și 
a drepturilor persoanele cu demență, precum și a sentimentului de incluziune socială, au discutat și despre 
provocările întâmpinate în ce privește progresul acestor activități în Irlanda. Discuția s-a concentrat în principal pe 
lipsa fondurilor și a resurselor disponibile. Prin urmare, aceștia au simțit nevoia de a crește gradul de conștientizare 
al societății cu privire la beneficiile acestor abordări în domeniul îngrijirii demenței și, astfel, de a încuraja factorii 
de decizie politică și practicienii să investească mai mult timp și resurse. Acest lucru ar asigura capacitatea 
factorilor de decizie politică și practicienilor de a putea să continua să-și dezvolte activitatea și de a oferi beneficii 
pe termen lung persoanelor cu demență, partenerilor lor de îngrijire și societății per ansamblu.

Prezentare generală a politicilor publice și practicii creative 
în România

România, în mod similar cu alte țări Europene, are o populație în curs de îmbătrânire. Deși în prezent numărul 
persoanelor cu vârsta peste 65 de ani reprezintă 16,5% din totalul populației, se estimează că acest număr va crește 
la 34,8% până în 2060. Având în vedere legătura dintre îmbătrânire și demență, probabil că România, similar cu 
alte țări din Europa de Est, va fi martoră unei creșteri a incidenței demenței în anii următori. Deși există o cantitate 
limitată de date în România, s-a estimat că în 2014 existau 158,000 de persoane care sufereau de demență, cu toate 
acestea, este posibil ca multe cazuri nediagnosticate să nu fi fost luate în calcul. Cifre mai precise sugerează că în 
ianuarie 2018 în România trăiau aproximativ 245,000 de persoane cu tulburări cognitive, aproximativ 1,2% din 
populație. Se estimează că, în 2013, costurile legate de aceste afecțiuni erau cuprinse între 18,24 miliarde RON și 
14,52 miliarde RON, din care doar puțin peste jumătate erau asociate cu furnizarea de îngrijiri formale. Totuși, 
este de remarcat faptul că aceste estimări nu iau în considerare costurile de îngrijire ce reies din nevoile de îngrijire 
ale partenerilor de îngrijire care sprijină persoanele cu demență.
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În prezent, România nu deține o strategie națională pentru demență și există puține planuri ale factorilor de 
decizie politică de a elabora una. Astfel, multe dintre politicile naționale ale României se concentrează pe 
sprijinirea persoanelor în vârstă în ceea ce privește cerințele lor de sănătate și asistență socială, în loc să se 
adreseze nevoilor persoanelor cu demență. Deși profesioniștii se pot baza pe Legea sănătății mintale și a protecției 
persoanelor cu tulburări psihice sau Legea privind Asistența Socială a persoanelor vârstnice, pentru a oferi 
îngrijiri persoanelor cu demență și partenerilor lor de îngrijire în funcție de gradul de dizabilitate, acest lucru nu 
este suficient de specific pentru a răspunde nevoilor complexe ale acestei populații, legea recunoscând faptul că 
persoanele cu demență pot reprezenta o potențială situație de urgență psihiatrică. Politicile deosebit de utile pe 
care profesioniștii le pot valorifica sunt Strategia Națională pentru Sănătate 2014-2020 și Planul de Acțiune 
2014-2020. Acestea vizează îmbunătățirea sănătății mintale în general în cadrul populației, prin: 

• dezvoltarea de politici bazate pe dovezi privind sănătatea mintală prin colectarea de date de bună calitate
cu scopul implementării și monitorizării

• facilitarea accesului și îmbunătățirea calității serviciilor de diagnosticare, prevenire și tratament, precum
și educarea profesioniștilor în furnizarea unui sprijin bun pentru persoanele cu afecțiuni psihice și
adaptarea infrastructurii și serviciilor existente la nevoile beneficiarilor

• extinderea gamei de servicii oferite persoanelor cu probleme de sănătate mintală prin colaborarea cu
sectorul non-guvernamental în implementarea bunelor practici și îmbunătățirea nivelului de educație și
înțelegere pe tema sănătății mintale în rândul populației per ansamblu

Deși aceste strategii vizează aspecte legate de sănătatea mintală, acestea nu abordează în mod specific problema 
demenței în toată complexitatea sa. În consecință, elaborarea de politici suplimentare este esențială, astfel încât 
persoanele cu demență și membrii familiilor acestora să poată beneficia de sprijinul adecvat și de serviciile formale 
pentru a trăi independent cât mai mult timp posibil.

În plus, sprijinul acordat persoanelor cu demență și membrilor familiilor acestora este limitat la o serie de servicii 
de îngrijire la domiciliu care asigură îngrijire pentru un anumit număr de zile pe an sau îngrijire instituționalizată 
care este limitată la un număr mic de centre de stat, cum ar fi centrele de zi. Acestea oferă acces la servicii 
psihologice și de fizioterapie, precum și la terapia de stimulare cognitivă, cum ar fi terapia artistică, deși acest lucru 
este limitat în cadrul serviciilor de stat. Din păcate, totuși, aceste centre tind să fie situate în zonele urbane și nu 
pot oferi sprijin persoanelor care suferă de un nivel de demență în stadiu avansat. 

245K
Persoane cu demență în România (2018)

RON 18b
Cheltuieli guvernamentale anuale
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Sectorul privat din România oferă de asemenea îngrijiri persoanelor cu demență și partenerilor lor de îngrijire 
totuși, cei care oferă servicii, au resurse de învățare limitate și își bazează activitățile mai degrabă pe experiențele lor 
decât pe teorii sau metode psihologice specifice. În ceea ce privește arta, în ultimii ani au fost dezvoltate cursuri în 
acest domeniu, cum ar fi crearea unei calificări pentru utilizarea artei ca instrument de stimulare psihologică, fizică 
și socială. Cu toate acestea, în acest domeniu nu a fost stabilit nimic altceva.

Cinci participanți care au folosit o anumită formă a artei povestirii (deși aceasta a fost cel mai frecvent lucru prin 
tehnica reminiscenței) și a dramei creative în cadrul activității lor, au fost intervievați în România. Una dintre 
persoanele intervievate este asistent social al Fundației pentru Îngrijirea Vârstnicilor din România. O componentă 
centrală a activității organizației se desfășoară în cadrul Centrului de Zi, unde s-au oferit activități culturale și 
artistice participanților. În cadrul acestor activități creative, utilizarea artei povestirii a fost încorporată ca o metodă 
de lucru pentru povestea vieții, în care participanții au folosit fotografiile ca pe un imbold pentru a discuta 
experiențele lor de viață, precum și sentimentele și valorile lor. Un alt profesionist intervievat este Vicepreședintele 
unei asociații care are ca punct de interes tulburările neurodegenerative. O componentă cheie a activității lor a fost 
aceea de a organiza evenimente și forumuri publice unde oamenii ar putea discuta sau descrie experiențe legate de 
cum trăiesc cu propriile dificultăți cognitive și, în special cu scleroza multiplă. Ultimii trei profesioniști intervievați 
sunt psihologi și au folosit activități terapeutice în cadrul practicii lor clinice pentru a sprijini persoanele în 
depășirea unora dintre provocările psihologice ale demenței și ameliorarea tulburărilor cognitive. În aceste cazuri, 
arta povestirii a fost folosită în mod predominant ca mijloc de reminiscență pentru a permite persoanelor cu 
demență să discute aspecte ale vieții lor și să se implice în orice activitate de grup. Un studiu de caz al unui psiholog 
care lucrează în centre de îngrijire și centre de zi este prezentat mai jos.

Activitățile unui Psiholog Clinician

Psihologul lucrează cu persoane în vârstă având deficiențe cognitive ușoare până la moderate, care trăiesc în 
centrele de îngrijire și centrele de zi din România. Acestea oferă workshop-uri săptămânale și în decursul a 1,5 ore 
încearcă să sporească interacțiunile sociale și comunicarea persoanelor cu demență prin intermediul activităților 
de teatru, actorie, scriere și reminiscență. Cu ajutorul profesioniștilor din domeniul sănătății, persoanele care 
participă în cadrul acestor sesiuni organizează teatru de umbre pornind de la basme cunoscute, își construiesc 
propriile păpuși și își interpretează poveștile. Feedback-ul primit în urma activității sugerează că participanții au 
arătat o îmbunătățire a comunicării, a relațiilor și a stimei de sine. Psihologul a simțit că există o serie de provocări 
cu care se confruntă atunci când încearcă să implice persoanele cu demență în aceste activități creative. Acestea 
erau reprezentate de frică și de rușinea pe care participanții o simțeau atunci când încercau să-și exprime emoțiile, 
lipsa de încredere în practician și dificultățile de comunicare.

Profesioniștii intervievați au discutat despre toate provocările majore cu care s-au confruntat atunci când au 
implementat aceste inițiative creative în România, inclusiv lipsa de sprijin financiar și politic, precum și reticența 
persoanelor cu demență de a se implică în aceste servicii. Această ultima barieră a fost atribuită unei stigmatizări a 
demenței și a unui sentiment de rușine a celor diagnosticați cu această afecțiune. De asemenea, aceștia au raportat, 
o lipsă de încredere în practicienii tineri care oferă aceste servicii, care au fost percepuți ca fiind lipsiți de
experiență pentru a putea oferi orice ajutor și sprijin semnificativ. Cu timpul, pe măsură ce persoanele cu demență 
s-au implicat în activități, au putut fi depășite aceste bariere, iar profesionistii intervievați au remarcat beneficiile 
pe care le-ar putea obține participanții. Aceasta a inclus îmbunătățirea comunicării și a relațiilor cu personalul de 
îngrijire, creșterea încrederii față de persoanele care le sprijină, precum și un sentiment sporit al stimei de sine.
Persoanele intervievate au subliniat, de asemenea, o serie de atribute pe care profesioniștii care lucrează în acest 
domeniu ar trebuie să le stăpânească cu succes atunci când furnizează inițiative creative. 
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Acestea au fost: o înțelegere a demenței și a provocărilor pe care le pot întâmpina persoanele care trăiesc cu 
această afecțiune; capacitatea de a comunica în mod corespunzător cu persoanele cu demență și cu partenerii lor 
de îngrijire pentru a dezvolta relații de încredere și conexiuni; și o înțelegere detaliată a dramei creative și / sau a 
artei povestirii, astfel încât să poată fi folosite în mod corespunzător și cu cel mai bun efect.

Prezentare generală a politicilor publice și a practicii creative 
în Bulgaria

Un raport elaborat în 2012, a arătat că în Bulgaria există aproximativ 100,000 de persoane care suferă de o formă 
de demență, aproximativ 1,4% din populație, din care aproximativ jumătate sunt afectați de boala Alzheimer. În 
prezent, nu există alte rapoarte care să ofere cifre mai recente cu privire la numărul persoanelor care suferă de 
demență în Bulgaria, deși Centrul Național de Sănătate Publică și Analize include cazurile spitalizate ale 
persoanelor cu demență și prezice că numărul este de aproximativ 2,457 pentru anul 2017. Având în vedere 
îmbătrânirea populației din Bulgaria, acest lucru va duce probabil la o creștere rapidă a numărului de persoane 
afectate de Alzheimer și alte forme de demență în următorii ani. În ciuda acestui fapt, guvernul bulgar nu a 
elaborat modalități pentru diagnosticarea precoce, tratamentul adecvat și asigurarea îngrijirii persoanelor cu 
demență. Acest lucru poate avea un impact dăunător asupra bunăstării celor care sunt afectați de demență, 
precum și asupra membrilor familiilor acestora.

Această lipsă de conștientizare legată de demență și a implicării în problematica demenței s-a reflectat în numărul 
limitat de profesioniști care ar putea utiliza metode creative pentru a implica persoanele cu demență și / sau 
partenerii lor de îngrijire. În Bulgaria, au fost intervievați trei participanți, incluzând un asistent social, un 
psihiatru și asistent universitar din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică și Analiză din Sofia și un 
partener informal de îngrijire a unei persoane cu demență. Toți cei trei intervievați au discutat despre numărul 
limitat de servicii disponibile pentru persoanele cu demență și au subliniat că nici unul dintre aceștia nu au utilizat 
drama creativă și arta povestirii în activitatea lor. Aceast lucru a fost atribuit unei lipse de conștientizare în 
Bulgaria a beneficiilor inițiativelor creative pentru bunăstarea persoanelor cu demență și a partenerilor lor de 
îngrijire. Ca atare, s-a considerat că Guvernul trebuie să elaboreze politici publice care să creasca gradul de 
conștientizare asupra  acestui aspect important al îngrijirii demenței. Partenerul de îngrijire informală a vorbit 
despre dificultățile cu care s-a confruntat în găsirea sprijinului non-farmacologic în comunitate, pentru el și soția 
sa.
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În consecință, a depins de el să găsească activitățile necesare, precum și să se educe în ceea ce privește potențialele 
intervenții non-farmacologice, cum ar fi terapia prin stimulare cognitivă (CST). El a subliniat necesitatea 
furnizării în general a mai multor servicii pentru persoanele cu demență (nu numai a serviciilor care se bazează 
pe activități creative), precum și o mai bună înțelegere și conștientizare legate de demența în rândul societății per 
ansamblu. Așa cum a exclamat în timpul interviului: 

“Din păcate, suntem singuri! Fiul nostru ne ajută numai în timpul verii. Nu am putut găsi centre sau 
asistenți specialiști instruiți pentru tratamentul Demenței Frontotemporale și a terapiilor non-
farmacologice. Astfel de centre nu există în Bulgaria si de asemenea nu cunosc nici specialiști instruiți! ”

Prezentare generală a politicilor publice și a practicii creative 
în Grecia
Deși nu există date epidemiologice adecvate privind demența în Grecia, Alzheimer's Disease Internațional a calculat 
că, în 2010, în jur de 196,000 de persoane trăiau cu această afecțiune, aproximativ 1,8% din populație. Se estimează că 
numărul va ajunge la 276,000 în 2030 și la 365,000 în 2050. În decembrie 2014, Parlamentul grec a înființat 
Observatorul Național pentru demență și boala Alzheimer, pentru a asigura punerea în aplicare a planului care a fost 
aprobat de întregul spectru de partide politice din cadrul Parlamentului grec. Pâna în prezent, punerea în aplicare a 
Planului de acțiune privind demența include următoarele: a) Un registru național de demență este în curs de elaborare 
de către Organizația Națională de Sănătate din Grecia; b) Se elaborează un sistem de evaluare a impactului demenței 
asupra familiilor luând în considerare severitatea bolii, statutul socio-economic, accesul la servicii de sănătate și de 
îngrijire socială. Aceasta va fi utilizată de stat pentru a stabili beneficii financiare pentru persoanele cu demență și 
pentru familiile lor în consecință; c) au fost organizate șase clinici de memorie, în departamentele de psihiatrie sau 
neurologie ale unor spitale generale din orașe grecești; d) șapte centre de zi pentru îngrijirea demenței în orașe mari și 
au fost deschise în țară nouă Centre de Îngrijire de Zi în colaborare cu Municipalități din orașe mai mici; e) Cinci 
cămine sunt în construcție în diferite locații din Grecia. Acțiunile de mai sus sunt finanțate de Cadrul Național 
Strategic de Referință 2014-2020. 

Cinci participanți au fost intervievați în Grecia cu 
privire la experiențele lor în domeniul inițiativelor 
creative. Aceștia au fost reprezentați de patru 
psihologi care au lucrat în cadrul centrelor de zi din 
toată Grecia, dintre care, doi au făcut parte din 
Alzheimer Hellas (Salonic, Macedonia), unul în Atena 
(Grecia continentală) și altul în Volos (Thessalia). Cel 
de-al cincilea intervievat a fost actor și Director de 
teatru pentru compania Seven Eleven Theatre din 
Atena (Grecia continentală). Participanții au oferit o 
prezentare detaliată a practicii lor și a modului în care 
au încorporat tehnicile dramei creative și a artei 
povestirii pentru a îmbunătăți viața persoanelor cu 
demență și a partenerilor lor de îngrijire. Studiile de 
caz care ilustrează aceaste activități sunt prezentate 
mai jos.

Creștere anuală
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Alzheimer Hellas în Salonic www.alzheimer-hellas.gr

În calitate de psihologi, aceștia lucrează în primul rând cu îngrijitorii persoanelor cu Alzheimer, oferind în principal 
terapie de grup psihopedagogică și sprijin în cadrul Centrului de zi. Discuțiile și terapiile psihologice sunt 
instrumentele principale, dar tehnicile de dramă creativă împreună cu învățarea experimentală sunt folosite pentru 
a suplimenta aceste sesiuni de suport cu durata de o oră. În timp ce terapiile psihologice au ajutat partenerii de 
îngrijire să facă față stresului și emoțiilor, utilizarea dramei creative le-au oferit ocazii suplimentare de a-și exprima 
sentimentele fără a avea nevoie de cuvinte. Indirect, această abordare a adus beneficii, de asemenea, persoanelor cu 
demență, deoarece partenerii lor de îngrijire au raportat că se simt mai calmi și mai în măsură să ofere sprijin celor 
dragi. Cu toate acestea, practicianul a discutat despre constrângerile legate de timp în cadrul activității lor, deoarece 
fiecare sesiune este programată să dureze timp de o oră. Acest lucru poate face dificilă funcționarea eficientă în 
acest interval de timp, deoarece o mulțime de emoții tind să iasă la suprafață, emoții pentru care persoanele solicită 
sprijin suplimentar, pentru a le face față. Este posibil ca acestea să poată fi abordate doar cu terapii psihologice mai 
extinse și mai lungi. 

“Tehnicile dramatice le oferă un stimulent, o modalitate de a se exprima fără a folosi cuvinte”

Grupul de Teatru Seven Eleven din Atena  seveneleven.me

Grupul de Teatru Seven Eleven reprezintă prima organizație din Grecia care produce o piesă teatrală bazată pe 
experiențele persoanelor cu demență. În ultimii șase ani, compania a lucrat ca furnizor de activitate externă pentru 
centrele de îngrijire medicală din interiorul și din jurul Atenei. De asemenea, au dezvoltat programe adaptate 
partenerilor de îngrijire în domeniul îngrijirii la domiciliu, deși majoritatea utilizatorilor finali sunt persoanele cu 
demență. Ei adoptă o abordare holistică a îngrijirii demenței, în care integrează aspecte ale dramei și utilizează 
gândirea bazată pe asocieri libere pentru a facilita nevoile complexe cu care se pot confrunta persoanele cu 
demență. De asemenea, lucrează împreună cu partenerii de îngrijire pentru a oferi exerciții teatrale, menite să 
sporească încrederea în sine într-un mod distractiv care "le ușurează povara". Aceste intervenții au dus la 
îmbunătățirea stării de spirit, reducerea stresului și auto-exprimarea persoanelor cu demență. Principala provocare 
cu care se confruntă organizația este dată de varietatea membrilor grupului care au o gama largă de interese, 
niveluri de educație diferite și statut socio-economic diferit. Acest lucru poate conduce uneori la conflicte în cadrul 
grupurilor și necesită o gestionare atentă. În consecință, multe dintre activități trebuie să fie adaptate intereselor și 
capacității diferitelor persoanelor.

http://thallo.care

“Activitatea ajută foarte mult persoanele cu demență să-și exprime cele mai bune aspecte ale propriei persoane" 

“Oamenii pe care îi văd în centrele de îngrijire medicală așteaptă cu nerăbdare această activitate, chiar 
dacă sunt țintuiți la pat, așteaptă cu nerăbdare să participe în programul nostru”
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Alzheimer Athens în Atena   alzheimerathens.gr

Un psiholog care lucrează într-un centru de zi pentru persoanele cu demență și partenerii lor de îngrijire a 
implementat workshop-uri de două ore specializate în emoțiile pozitive care constau în spectacole teatrale și 
cursuri de teatru. Pe parcursul workshop-urilor, activitățile cu hârtia și creionul sunt introduse în piesă teatrală 
pentru a anima sesiunile și pentru a încuraja dramatizarea, improvizația și schița. Participanții s-au bucurat de 
aceste sesiuni atât de mult încât le-au transformat într-un spectacol de teatru care a fost prezentat în cadrul unei 
petreceri de  sărbătorire a verii la Centrul de zi. Inițial, workshop-urile spectacolelor teatrale au fost organizate 
exclusiv pentru persoanele cu demență, totuși acestea s-au extins și au fost adaptate pentru a include și parteneri 
de îngrijire. Participanții au relatat că au raportat multe efecte pozitive pe parcursul  acestor sesiuni, incluzând o 
creativitate și o imaginație sporită, precum și o ameliorare cognitivă și emoțională. Persoanele care s-au implicat 
în această activitate, cu timpul au prezentat semne de interes și de bucurie, chiar dacă inițial au fost reticente să 
participe datorită timidității.

“Sunt momente în care am văzut oameni foarte serioși - despre care credeam că nu se vor putea lasă 
antrenați de o piesă de teatru -  a fi cei mai buni participanți”

Alzheimer Hellas www.alzheimer-hellas.gr

Un psiholog care lucrează într-un centru de zi cu parteneri de îngrijire a persoanelor cu demență a discutat despre 
integrarea elementelor terapiei dramatice, "teatrul celor oprimați"  și psihodramă, în sesiunile lor de grup și de 
terapie familială. Unele dintre acele elemente implică jocul de rol inversat, simularea și tehnica scaunului gol. 
Punerea în aplicare a acestor diferite tehnici este ajustată pentru fiecare caz în parte. Prin utilizarea terapiei 
dramatice și a jocului de rol inversat, oamenii sunt încurajați să exerseze înțelegerea empatică, astfel încât aceștia să 
poată înțelege mai bine natura și evoluția demenței. Tehnicile "teatrului celor oprimați" și psihodrama ajută de 
asemenea partenerii de îngrijire să se exprime și să se elibereze de orice emoție negativă. Practicianul a relatat că 
inițiativele au fost bine primite de către partenerii de îngrijire, aceste activități le-au permis să-și reducă nivelul de 
anxietate și depresie, precum și să diminueze dificultățile psihologice pe care le pot întâmpina în timp ce oferă 
îngrijiri. În timp ce aceste sesiuni au demonstrat rezultate pozitive, practicianul a menționat câteva situații dificile 
care pot apărea când sentimentele și emoțiile reprimate apar în mod inconștient și neașteptat. Cu toate acestea, 
practicienii întâmpină aceste provocări cu o atitudine pozitivă "deoarece aceasta este natura și frumusețea acestui 
loc de muncă; provocările apar și trebuie să abordăm aceste probleme".

“Exercițiile și tehnicile teatrului celor oprimați și ale psihodramei îi ajută pe îngrijitori să ierte și să se 
elibereze de emoțiile de furie îndreptate spre persoană, lucru care reprezintă o barieră în îngrijire și 
care îi încarcă excesiv”

(2) Acest lucru oferă audiențelor reprezentarea unor provocări cu care se confruntă persoanele cu demență si partenerii lor de îngrijire, iar apoi le cere să 
discute despre cum ar putea să le depășească în viața reală.
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Alzheimer Volos  http://www.alzheimervolos.gr

Organizația lucrează direct cu persoane cu demență și tulburări asemănătoare, precum și cu partenerii lor de 
îngrijire. Acestea integrează jocul de rol în sesiunile de terapie cu persoanele cu demență și partenerii lor de 
îngrijire, precum și povestirea basmelor în prelegeri educaționale menite să ridice gradul de conștientizare cu 
privire la demență în cadrul comunității per ansamblu. Jocul de rol urmărește să ofere un mediu securizant în 
care persoanele să fie sprijinite să învețe sau să recupereze abilitățile care tind să scadă odată cu evoluția 
afecțiunii. De exemplu, un program include lucrul în ceea ce privește conștientizarea emoțională, în care 
persoanelor cu demență le-a fost atribuită sarcina să recunoască sau să numească diferite emoții și apoi să le 
reproducă în jocurile de rol. În aceste scenarii, partenerii de îngrijire sunt, de asemenea, încurajați să evidențieze 
dificultățile pe care le pot întâmpina și să le reproducă. Se speră că acest lucru le va permite să învețe noi abilități 
pe care le pot utiliza în viața de zi cu zi. La început, persoanele cu demență și partenerii lor de îngrijire pot avea 
dificultăți de a se exprima prin jocul de rol, dar cu timpul devin mai deschise și mai flexibile pentru activitate. 
Partenerii de îngrijire au relatat un sentiment de alinare în urma acestor sesiuni de joc de rol, în timp ce 
persoanele cu demență au manifestat abilități de comunicare mai bune, o stare de spirit mai bună și o participare 
sporită. 

“Îngrijitorii consideră că este imposibil să aibă dreptul de a exprima anumite lucruri sau de a reuși în 
jocul teatral. De exemplu, ei se pot rușina să expună ceea ce trăiesc, din teamă de critică, teamă de a face 
ceva greșit, dar pe termen scurt siguranță grupului îi ajută să o depășească"

Atunci când au discutat despre provocările și obstacolele din calea muncii lor, intervievații au subliniat dificultățile 
asociate cu o lipsa inițială de abilități și cunoștințe despre tehnicile de dramă / teatru. Cu toate acestea, consultând 
și învățând de la specialiștii care erau bine instruiți în aceste practici, au învins această barieră. În mod similar, un 
alt grup a întâmpinat dificultăți atunci când a încercat să implementeze un model de dramă creat în Marea 
Britanie din cauza diferențelor culturale dintre țări. Cu toate acestea, acest lucru a fost ajustat cu succes după 
extinse cercetări, prin încercări și erori. Alte provocări legate de implicarea persoanelor cu demență și a 
partenerilor lor de îngrijire în inițiativele creative includ: diferențe în interesele și capacitățile lor, ceea ce înseamnă 
că activitățile trebuiau adaptate fiecărui individ; stigmatizarea demenței care a împiedicat accesul persoanelor la 
servicii din cauza sentimentelor de rușine și teamă; și sentimentele partenerilor de îngrijire că ar fi percepuți ca 
fiind incapabili de a face față și aspru judecați dacă accesează servicii suplimentare pentru demență. 

Prin implicarea în aceste inițiative, persoanele cu demență și partenerii lor de îngrijire au raportat o creștere a 
nivelului de bună dispoziție și o capacitate mai bună de a se exprimă verbal și prin acțiunile lor, precum și o 
reducere a anxietății, depresiei și stresului. Partenerii de îngrijire au raportat, de asemenea, o îmbunătățire a 
cunoștințelor lor privind demența și evoluția acesteia, care a dus la creșterea nivelului de empatie în sprijinirea 
persoanelor cu demență, precum și a sentimentelor de alinare, deoarece au devenit capabili să îndepărteze orice 
emoție și sentimente negative trăite în acel moment.

https://story2remember.eu/
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Capitolul 4: 
REZUMAT ȘI 
RECOMANDĂRI 
PENTRU DRAMA 
CREATIVĂ ȘI ARTA 
POVESTIRII ÎN 
ÎNGRIJIREA 
PERSOANELOR CU 
DEMENȚĂ

Acest capitol final prezintă un rezumat al utilizării dramei 
creative și a artei povestirii în cadrul îngrijirii demenței, 
realizând comparații între revizuirea literaturii și interviurile 
efectuate în țările partenere ERASMUS. Beneficiile acestor 
abordări creative sunt situate în cadrul agendei de incluziune 
socială extinsă, care vizează dezvoltarea și promovarea 
comunităților "prietenoase cu persoanele cu demență". În cele 
din urmă, capitolul prezintă barierele pentru introducerea 
acestor abordări creative în cadrul domeniului de îngrijire a 
demenței și oferă recomandări pentru practicieni și factorii de 
decizie care doresc să avanseze în acest domeniu.
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Țările care adoptă drama creativă și  arta povestirii în activitățile 
de  îngrijire ale  demenței 

Literatură publicată a sugerat că, în cadrul domeniului îngrijirii demenței, au fost utilizate abordări dramatice 
creative și ale artei povestirii, în special în Marea Britanie și în țările Scandinave, SUA și Canada. Aceste țări au 
politici bine dezvoltate și stabilite care se concentrează pe promovarea unei incluziuni sociale extinse, a persoanelor 
cu demență și a partenerilor lor de îngrijire, precum și abordarea dificultăților neurologice asociate cu această 
afecțiune. Ca atare, acest lucru poate fi reflectat în dorința lor de a promova și de a finanța aceste abordări creative, 
ca mijloc de îmbunătățire a bunăstării acestor categorii de populații. Cu toate acestea, din datele interviului a fost 
evident că acest tip de activități sunt, de asemenea, parțial întreprinse în cadrul unora dintre țările partenere 
ERASMUS. Deși, în mod preponderent, aceste abordări creative au fost adoptate de psihologi instruiți în mediul 
clinic ca parte a activității lor terapeutice mai largi, au existat, de asemenea, cazuri în țări precum Irlanda și Grecia, 
unde organizațiile / personalul din afara sectorului medical le acceptă cu entuziasm. Pentru a realiza cu succes 
comunități "prietenoase cu persoanele cu demență", este important ca toate sectoarele, și nu doar profesioniștii din 
domeniul medical, să se implice în programul de îngrijire a demenței și să fie informați cu privire la modul în care 
abordările creative precum drama și arta povestirii pot sprijini incluziunea socială a persoanelor cu demență și a 
partenerilor lor de îngrijire.
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Promovarea incluziunii sociale prin intermediul dramei creative 
și a artei povestirii 
Agenda incluziunii sociale și politicile publice, cum ar fi comunitățile "prietenoase cu persoanele cu demență", 
urmăresc să se asigure că persoanele cu demență sunt "înțelese, respectate, sprijinite și încrezătoare că pot 
contribui la viața comunității", precum și educarea membrilor comunității astfel încât aceștia să fie "conștienți și 
să înțeleagă demența" și astfel să se simtă încrezători alături de cei care trăiesc cu această afecțiune și să le permită 
acestora să aibă "dreptul de a alege și control asupra vieții cotidiene". Constatările făcute ca urmare a revizuirii 
literaturii și interviurilor au arătat că abordările de tipul dramei creative și arta povestirii au avut beneficii 
importante pentru programul de incluziune socială, atunci când au fost utilizate direct cu persoanele cu demență 
și partenerii lor de îngrijire sau ca instrument educațional.

Atunci când implicarea se realizează direct cu aceste abordări creative, concluziile au evidențiat faptul că 
persoanele cu demență și partenerii lor de îngrijire au avut ocazia să participe la activități care erau noi pentru ei și 
care astfel au promovat învățarea pe tot parcursul vieții și sentimentul dezvoltării personale. Aceste activități au 
fost furnizate în medii sociale relaxate care au încurajat râsul și distracția și au redus sentimentele de lipsă de 
speranță și apatie, care pot fi des întâlnite în cazul persoanelor care suferă de demență. Ele au oferit persoanelor 
instrumentele necesare pentru a-și exprima sentimentul de "sine" atât verbal, cât și prin mișcări corporale. Această 
comunicare "semnificativă" i-a ajutat pe partenerii de îngrijire și pe ceilalți prezenți în cadrul activităților să 
înțeleagă mai bine persoanele care suferă de demență și  provocările cu care ar putea să se confrunte și astfel să se 
simtă mai încrezători în interacțiunea și sprijinirea acestora, consolidând astfel relația lor și sentimentul 
conexiunii emoționale. Participarea în cadrul activităților a oferit, de asemenea, persoanelor cu demență beneficii 
psihologice pozitive, cum ar fi un sentiment sporit de atenție, o capacitate mai bună de a-și reaminti ideile cheie și 
evenimentele de viață și un sentiment de împlinire, precum și o reducere a simptomelor depresive și a emoțiilor 
negative. Acestea sunt importante pentru bunăstarea generală și pentru sentimentul stimei de sine. În cele din 
urmă, multe dintre activități au plasat mai degrabă persoana cu demență în categoria de "studenți" care pot să 
informeze și să controleze dezvoltarea procesului creativ, decât în categoria de "pacienți" care primesc în mod 
pasiv activitatea. Acest lucru a oferit o  platformă în care vocile și opiniile lor au fost respectate și puse în acțiune. 
Asigurarea persoanelor cu demență că sunt capabile să colaboreze în activități în calitate de partener egal 
reprezintă o parte integrantă din incluziunea socială a acestora și din respectarea drepturilor omului
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Abordările creative au fost, de asemenea, capabile să contribuie la agenda incluziunii sociale atunci când au fost 
utilizate ca instrumente educaționale. De exemplu, persoanele cu demență și partenerii lor de îngrijire au fost 
deseori consultați în proiectarea scenetelor și spectacolelor teatrale care urmau a fi prezentate publicului, 
acordând astfel persoanelor cu demență calitatea de experți și respectându-le vocea și experiențele în cadrul 
acestor activități. Reprezentațiile au fost prezentate unei game largi de personal responsabil de furnizarea îngrijirii 
demenței, precum și publicului larg și au fost considerate utile pentru a oferi o mai bună înțelegere a ce înseamnă 
să suferi de demență sau să acorzi sprijin unei persoane afectate de demență, precum și rețelele de asistență care 
pot fi accesate. Mai mult, reprezentațiile teatrale au fost percepute ca fiind un mod mai simplu de a comunica 
mesaje complexe și teorii academice, decât ar putea fi realizat prin prelegeri și text scris. Acest lucru a garantat că 
publicul a plecat de la  reprezentație având o mai bună înțelegere a modului în care aceștia pot oferi îngrijire și 
sprijin persoanelor cu demență, recunoscând și apreciind sentimentul de "sine" și concentrându-se mai mult 
asupra persoanei decât asupra afecțiunii lor. Îmbunătățirea gradului de conștientizare asupra demenței al tuturor 
practicienilor de îngrijire, a partenerilor de îngrijire informală și a publicului larg este crucială pentru agenda de 
incluziune socială extinsă, iar aceste constatări sugerează că drama creativă și arta povestirii pot reprezenta un 
mediu captivant prin care să se realizeze acest lucru. 
În plus, concluziile ca urmare a formării profesioniștilor din domeniul medical în utilizarea acestor medii creative 
(în mod special arta povestirii) cu persoanele cu demență, au sugerat: reducerea temerii și disconfortului lor de a 
interacționa cu această categorie de persoane, le-au contestat opiniile cu privire la abilitățile persoanelor cu 
demență și le-a permis să se concentreze mai mult asupra aspectelor umaniste ale îngrijirii demenței, decât să se 
concentreze numai asupra abordării biomedicale care a fost în mod tradițional oferită în cadrul formării lor. Din 
nou, acest lucru este important pentru sporirea gradului de conștientizare asupra demenței, contestarea stigmei 
asociate cu această afecțiune și oferirea celui mai bun sprijin posibil persoanelor afectate de demență din întreagă 
comunitate.

Provocări în încluderea dramei creative și a artei povestirii în 
îngrijirea persoanelor cu demență 
Este clar că abordările dramei creative și ale artei povestirii oferă un mare potențial pentru sporirea agendei de 
incluziune socială în domeniul de îngrijire a demenței. Cu toate acestea, pentru ca acest potențial sa fie realizat, există 
o serie de bariere care trebuie depășite. Descoperirile făcute în urma revizuirii literaturii și interviurilor, sugerează că 
aceste bariere funcționează la un nivel mai larg al societății (bariere la nivel macro), în cadrul organizațiilor (bariere de 
nivel mediu), precum și în interacțiunile dintre persoanele cu demență, partenerii lor de îngrijire și profesioniști 
(bariere de nivel micro).

Nivelul Macro:  când se implementează abordări ale dramei creative și ale artei povestirii în cadrul îngrijirii demenței, 
bariere pot fi întâlnite în țări care se concentrează în principal asupra aspectelor biomedicale ale demenței sau care nu 
au o strategie pentru demență. Astfel, multe dintre politicile publice  (dacă este cazul) și resursele acestor țări sunt 
orientate spre găsirea unui remediu pentru demență și / sau sprijinirea oamenilor pentru a aborda provocările 
neurologice cu care se confruntă. Acest lucru pune mai puțin accentul pe respectarea drepturilor omului și 
incluziunea socială a persoanelor cu demență și a partenerilor lor de îngrijire, iar resursele reduse sunt orientate spre 
abordări și intervenții care urmăresc să consolideze aceste aspecte. Acest lucru este evident mai ales în țările în care 
legile și reglementările naționale se referă în primul rând la asigurarea protecției și siguranței persoanelor cu demență. 
În plus, în țările în care există aceste abordări creative, învățarea nu se poate transmite atât de ușor către alte țări în 
care aceste inițiative nu sunt la fel de răspândite din cauza atitudinilor, valorilor și practicilor culturale diferite. 
Această lipsă de context transferabil ar putea determina practicanții care locuiesc în aceste țări să opteze să nu le 
folosească în cadrul practicii lor. 
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Nivelul mediu: bariere suplimentare pot include lipsa de timp, bani și personal pentru a furniza activitățile, 
precum și un spațiu adecvat pentru a le întreprinde. Aceste probleme pot fi mai mari în centrele de îngrijire și în 
centrele de zi, unde managerii se concentrează exclusiv asupra îngrijirii fizice a persoanelor cu demență și aproape 
deloc asupra unor inițiative care pot promova și întări sentimentul de incluziune socială. Ca atare, ei sunt reticenți 
în a încuraja personalul să folosească aceste inițiative ca parte a practicii lor. Mai mult, o lipsă de conștientizare în 
privința demenței în cadrul anumitor comunități poate însemna că de multe ori aceste inițiative creative sunt 
văzute ca fiind responsabilitatea profesioniștilor din domeniul sănătății pentru a le furniza în cadrul unor medii 
clinice, și nu ceva care poate fi preluat de practicieni și voluntari din diferite medii educaționale și artistice. Este 
posibil ca acest lucru să împiedice schimbul de cunoștințe și practici între diferiți profesioniști și astfel să împiedice 
dezvoltarea și extinderea acestor abordări creative în rândul comunităților per ansamblu. Această lipsă de 
conștientizare în privința demenței poate duce la o stigmatizare a acestei afecțiuni care poate împiedica persoanele 
care suferă de demență să acceseze aceste servicii creative, de teamă de a se ”expune” ca având demență.

Nivelul Micro: aceste bariere pot fi asociate cu o lipsa de pregătire a profesioniștilor și voluntarilor în utilizarea 
dramei creative și a artei povestirii cu persoanele cu demență. Această lipsă de instruire poate însemna că 
personalul se teme să folosească aceste abordări în cadrul practicii lor, nu sunt conștienți de beneficiile pe care 
acestea le pot oferi pentru incluziunea socială a persoanelor cu demență sau nu știu cum să le furnizeze în mod 
eficient și să le comunice acestei categorii de persoane. Este posibil ca partenerii de îngrijire să nu dorească să le 
folosească din teamă de a fi considerați incapabili să facă față. În plus, persoanele cu demență pot fi reticente în 
implicarea în aceste inițiative creative, deoarece nu văd avantajele acestora sau simt că îngrijitorii mai tineri, posibil 
mai puțin experimentați, nu sunt capabili să le utilizeze în mod eficient. Acest lucru subliniază faptul că persoanele 
cu demență și partenerii lor de îngrijire au rețineri când aleg să se implice în aceste inițiative creative.

Bariere în 
facilitarea 
agendei de 
incluziune 
socială în 
domeniul de 
îngrijire a 
demenței
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Recomandări pentru încorporarea dramei creative și a artei 
povestirii în îngrijirea persoanelor cu demență

Având în vedere multitudinea de bariere care acționează la diferite niveluri, este clar că toate soluțiile introduse 
trebuie să vizeze toate aceste niveluri. Dacă nu se face acest lucru la un anumit nivel, este probabil să se împiedice 
avansarea generală a abordărilor dramei creative și a artei povestirii în cadrul îngrijirii demenței. Pe baza 
descoperirilor din analiza literaturii și a interviurilor, este prezentată o listă de recomandări pentru factorii de 
decizie politică și profesioniștii care doresc să promoveze aceste inițiative creative.

Recomandări de politici publice:

1. Elaborarea unei strategii naționale privind demența, bazată pe principiile incluziunii sociale: demența
reprezintă o provocare globală și, prin urmare, este important ca toate țările să contureze o strategie politică
pentru a aborda acest lucru. Deși această strategie ar trebui să promoveze utilizarea cercetărilor
farmacologice pentru a încerca să găsească un remediu pentru această afecțiune, ea trebuie să încerce, de
asemenea, să consolideze drepturile omului și o incluziune socială extinsă a persoanelor cu demență prin
intermediul unor politici precum comunitățile "prietenoase cu persoanele cu demență" și ”pozitive în fața
demenței".

2. Promovarea inițiativelor creative în sprijinul agendei de incluziune socială: O dată ce o strategie bazată
pe principiile incluziunii sociale a fost stabilită, politicile naționale ar trebui să urmărească promovarea
utilizării inițiativelor creative precum drama și arta povestirii în cadrul îngrijirii demenței. Acest lucru se
poate realiza prin acordarea de fonduri pentru cercetare și practică în acest domeniu, precum și prin
elaborarea de documente de politici publice pentru a face cunoscute beneficiile acestor abordări pentru
incluziunea socială și bunăstarea persoanelor cu demență și a partenerilor lor de îngrijire.

3. Să încerce să conteste stigma asociată cu demența: O componentă cheie a strategiilor naționale privind
demența trebuie să fie orientarea resurselor pentru reducerea stigmei asociate cu demența. Acest lucru va
încuraja persoanele care suferă de această afecțiune și partenerii lor de îngrijire să acceseze servicii precum
inițiativele creative care vor spori sentimentul de incluziune socială și bunăstare.
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Recomandări pentru practică:

1. Schimbul de cunoștințe între sectoare și organizații::  Este important ca toate organizațiile să fie deschise 
utilizării inițiativelor de tipul dramei creative și a artei povestirii pentru a promova agenda de incluziune 
socială. Aceste abordări nu ar trebui să fie destinate în mod exclusiv psihologilor formați în medii clinice, ci 
ar trebui să fie susținute în rândul comunității per ansamblu, cum ar fi în cazul practicienilor din domeniul 
artelor. Acest lucru va necesita ca organizațiile /personalul să își împărtășească cunoștințele și să învețe unii 
de la alții.

2. Dezvoltarea și promovarea formării privind conștientizarea cu privire la demență:  În cazul în care aceste 
abordări urmează a fi utilizate de organizații / personal în afara domeniului de îngrijire a demenței, este 
important ca acestea să poată accesa formare privind conștientizarea cu privire la demență. Acest lucru va 
asigura ca practicanții să se simtă încrezători în lucrul cu această categorie de persoane și să poată dezvolta 
abilitățile interpersonale adecvate pentru a fi implicați în orice activități creative. În plus, această formare 
poate reduce stigmatizarea asociată cu demența și, astfel, va facilita agenda extinsă de incluziune socială.

3.
Promovarea ghidurilor de bune practici pentru folosirea dramei creative și a artei povestirii: În legătură 
cu recomandarea anterioară, este de asemenea important să se stabilească o formare care să descrie modul
în care practicienii și voluntarii pot folosi cu succes drama creativă și arta povestirii cu persoanele cu
demență și cu partenerii lor de îngrijire. Această formare poate fi furnizată fie direct, fie prin intermediul
platformelor online, dar trebuie acordată atenție diferențelor culturale și furnizate exemple de bune practici
privind modul în care aceste tehnici sunt în prezent utilizate pentru a spori incluziunea socială a acestei
categorii de persoane.

4. Asigurarea unei planificări eficiente, a implementării și a realizării inițiativelor creative prin
implicarea directă a persoanelor cu demență:  Este esențial ca practicanții să elaboreze un plan pentru a
implementa și furniza cu succes inițiativele dramatice creative și ale artei povestirii. Persoanele cu demență
ar trebui să fie implicate și să acționeze în calitate de colaboratori de la inițiere până la evaluare, permițând
astfel ca esența inițiativelor să fie concentrată în jurul experiențelor lor. Acest lucru va necesita: înțelegerea
modului și a locului de recrutare a participanților și a voluntarilor; selectarea unor medii adecvate care să  fie
sigure și primitoare, proiectarea activităților pentru a fi captivante și adaptate intereselor participanților și
evaluarea continuă a activităților astfel încât să rămână atrăgătoare pentru cei care participă. Acest proces
de planificare este deosebit de important în centrele de îngrijire și în centrele de zi unde numeroase
activități pot fi oferite persoanelor cu demență și partenerilor lor de îngrijire, și astfel personalul poate avea
cerințe contradictorii.

5. Publicarea beneficiilor dramei creative și a artei povestirii pentru persoanele cu demență: Aceste
inițiative au fost demonstrate ca aducând o creștere a gradului de bunăstare al persoanelor cu demență și al
partenerilor lor de îngrijire, fie prin implicarea directă, fie indirect prin contestarea stigmatului asociat cu
demența și educarea publicului cu privire la modalitățile de a oferi un sprijin mai bun pentru cei afectați. În
consecință, este important ca beneficiile și rezultatele acestor inițiative creative să continue să fie făcute
publice prin medii multiple care vor intra în contact direct atât cu publicul academic cât și cu persoanele cu
demență, și deasemenea cu toți profesioniștii și partenerii de îngrijire care lucrează cu persoane cu demență.
Este posibil ca publicarea acestor beneficii să încurajeze utilizarea tehnicilor pe o scară mai largă în rândul
comunităților, precum și să micșoreze posibila reticență a persoanelor cu demență și a partenerilor lor de
îngrijire legată de participare.
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Concluzii
Descoperirile din acest raport evidențiază importanța inițiativelor de tipul dramei creative și a artei povestirii 
pentru o incluziune socială extinsă, a persoanelor cu demență și a partenerilor lor de îngrijire. Implicarea directă în 
aceste activități oferă persoanelor un scop și instrumente de exprimare a identității fie verbal, fie prin mișcări 
corporale, precum și oportunitatea de a crea o conexiune socială "semnificativă" și de a învăța de-a lungul vieții. 
Mai mult, s-a demonstrat că aceste inițiative creative ar putea fi folosite ca mijloc educativ pentru a crește gradul de 
conștientizare asupra demenței în rândul profesioniștilor, a partenerilor de îngrijire și a publicului larg, astfel 
contestând stigmatul asociat cu această afecțiune. Acest aspect este esențial pentru programul de incluziune socială 
și pentru asigurarea accesului și asistenței adecvate persoanelor care suferă de demență și a partenerilor lor de 
îngrijire, precum și respectarea drepturilor omului de a trăi lipsit de prejudicii și discriminare. Cu toate acestea, 
pentru a asigura adoptarea acestor inițiative creative în domeniul îngrijirii demenței, este important ca acestea să fie 
promovate de guverne în cadrul unei agende de incluziune socială extinse și ca organizațiile să fie dotate cu resurse 
financiare și formare adecvată pentru a le pune în aplicare. Se speră că acest raport poate servi drept instrument de 
campanie pentru a realiza acest lucru, prin creșterea gradului de conștientizare politică asupra dramei creative și a 
artei povestirii pentru îngrijirea demenței și prin promovarea utilizării lor pe scară largă în cadrul comunităților 
favorabile incluziunii sociale ”prietenoase cu persoanele cu demență”.
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Anexa 1: 
Metoda de cercetare sistematică a 
literaturii 
S-a efectuat o cercetare sistematică a utilizării dramei creative în îngrijirea demenței. Pentru această cercetare 
s-au folosit în procesul de căutare următorii termeni împreună cu operatori logici (de exemplu, ȘI, SAU) și 
simboluri de separare (notate cu *) : (demență) SAU (Alzheimer*) ȘI
(drama) SAU (drama creativă) SAU (teatru) SAU (arta povestirii) SAU  (a improviza*) SAU (poezie) SAU 
( a lucra cu imagini) SAU (“embodiment”) SAU (performanță creativă).

Pentru această analiză au fost accesate următoarele baze de date, selectate deoarece conținutul lor a fost relevant 
pentru tema de cercetare: PsychInfo, Web of Science, Medline, ScienceDirect, CINAHL (toate prin EBSCO), 
Cochrane și Google Academic. Când am utilizat GoogleAcademic, documentele relevante au fost selectate din 
primele zece pagini. Lucrările selectate au fost, de asemenea, căutate cu Google Academic, iar documentele care 
au citat lucrările selectate au fost analizate din punct de vedere al criteriilor de includere în cercetare. Căutarea în 
literatura de specialitate s-a realizat între 19 decembrie 2018 și 9 februarie 2019.

Pe parcursul procesului de selecție, documentele au fost incluse sau excluse în funcție de următoarele criterii: 
Dată: din 2000 până în prezent, Limba: engleză, Participanți: persoane cu demență și îngrijitori informali/
formali, Jurnale: academice, peer reviewed, text integral, Scopul intervenției: îngrijire, educație, conștientizare și 
sprijin, NU diagnostic sau terapie, tip de intervenție: a trebuit să aibă un element specific  dramei.

Protocolul de căutare descris mai sus a a avut ca rezultat în urma căutării în bazele de date 298 de jurnale și încă 
26 de căutări suplimentare au fost realizate prin alte surse sau manual. Articolele duplicate au fost eliminate, 
rezultând 299 de reviste. Ulterior, articolele au fost eliminate, pe baza criteriilor de includere și excludere 
verificând doar titlurile și rezumatele. Astfel, au fost selectate 69 de articole pentru citirea întregului conținut.

După ce toate aceste articole au fost citite, alte 36 au fost eliminate din cauza neîndeplinirii criteriilor de 
includere și de excludere; în principal pentru că intervențiile nu aveau nici un element creativ.  În total 33 de 
articole au fost incluse în analiza finală. Figura 1 reprezintă diagrama procedurii de căutare.
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Schema grafică care documentează cercetarea

Studii incluse în analiza 
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Documente identificate în 
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Anexa 2: 
Planul de interviuri pentru țările 
partenere Erasmus+
Va mulțumesc pentru că ați acceptat să participați la interviu astăzi. Discuția va dura 20-30 de minute. Este bine 
așa? Am câteva întrebări care au că scop să înțeleg cine sunteți, munca pe care o desfășurați și care este impactul pe 
care dvs. credeți că această muncă îl are asupra persoanelor suferind de tulburări neuro-degenerative sau a 
ingrijitorilor (partenerilor) acestora. 
Să începem...

1. Informații generale

• Îmi puteți spune câte ceva despre dvs. ?

• Cine sunteți?

• Care este rolul / denumirea funcției dvs?

• Care este experiență dvs profesională? În ce domeniu v-ați pregătit profesional?

• De cât timp lucrați în organizația dvs?

Acum, îmi puteți da câteva informații legate de muncă dvs…

2. Munca dvs.

• Îmi puteți spune câteva lucruri despre ceea ce faceți în cadrul organizației dvs.?

• Cum a început munca dvs.?

• Cu cine lucrați/câte persoane sunt în organizația dvs.?

• Cine sunt clienții dvs.? (aceasta ar trebui să includă persoanele cu demență sau persoanele care
îngrijesc persoanele cu demență - nu trebuie să continue interviul dacă nu îndeplinesc aceste criterii)

• Care este scopul muncii pe care o desfășurați?

• Cum încludeți drama creativă și arta povestirii în munca dvs.?

• Cât durează de obicei sesiunile? Și cât de des vin participanții la sesiuni (o dată pe săptămâna/ o dată la 2
săptămâni)?

• Există teorii care stau la baza muncii dvs? Dacă da, puteți explica care sunt acestea?

• Care credeți că sunt aptitudinile necesare pentru acest domeniu de activitate? (ce aptitudini aveți dvs.?)
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3. Impactul muncii dvs.

• Care credeți că este impactul pe care sesiunile le au asupra participanților?

• Care sunt beneficiile?

• Care sunt provocările pe care aceștia trebuie să le depășească?

• Cum măsurați aceste provocări?

• Întâlniți provocări personale în cadrul muncii dvs?

• Dacă da, care sunt acestea?

• Cum abordați aceste provocări?

• Ne puteți pune la dispoziție un studiu de caz / studii de caz legate de muncă pe care o desfășurați pe care să le
putem include în muncă noastră? Fie subliniind beneficiile (efectele pozitive) sau provocările care au trebuit să
fie depășite.

4. Impactul viitor al muncii dvs

• Cum ați dori să vă continuați munca pe viitor?

• Cum credeți că puteți realiza acest lucru?

• De ce tip de suport credeți că veți avea nevoie?

• Care sunt provocările/obstacolele pe care credeți că le veți întâlni?

• Cum credeți că le veți depăși?

Mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați acordat, Aveți alte întrebări pe care nu le-am acoperit / adresat 
în cadrul acestui interviu?
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