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POLITICI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A PERSOANELOR  
DE VÎRSTA A TREIA

Tatiana GRIBINCEA, doctor în economie,
Institutul Integrare Europeană și Științe Politice

Summary
The social policy of a democratic state responsible for the protection and wel-
fare given to all disadvantaged categories of the population should target the 
support  of elderly  persons  in terms of  the opportunity  offered  to participate 
in social life and to maintain a certain standard of safety and comfort. The so-
cial pyramid demonstrates a significant proportion of the population in age of 
the total, which would also involve various decisions at the social policy level on: 
concrete ways to identify and meet the needs of this social category; measures to 
finance projects which aim to obtain  low  interest  loans  for building  residen-
tial units as elderly care system or to improve the structure of the organization 
for those that exist already.

A sistenţa socială, prin vocaţia ei de a reface, dezvolta şi consolida ca-
pacităţile individuale şi colective, pentru a face faţă situaţiilor cotidiene, re-
prezintă domeniul principal al consolidării coeziunii sociale. Politicile soci-
ale trebuie să se adreseze cu prioritate categoriilor sociale defavorizate prin 
sprijinirea acestora sub forme cât mai diversificate, în vederea acoperirii 
nevoilor specifice, extinderea şi dezvoltarea prestaţiilor în natură, precum 
şi diversificarea serviciilor comunitare acordate pe plan local, în raport cu 
nevoile concrete ale fiecărei persoane aflată temporar în dificultate.

Dezvoltarea serviciilor oferite persoanelor aflate în nevoie înseamnă tot o 
plată, acordată nu în bani, ci printr-un serviciu concret, pentru care benefi-
ciarul nu plăteşte nimic sau contribuie cu o sumă modestă, costul serviciului 
fiind achitat furnizorului de la bugetul local, iar furnizorul poate fi o unitate 
specializată de stat sau privată, respectiv o organizaţie neguvernamentală.

Politicile sociale pentru persoanele vârstnice se regăsesc într-un cadru le-
gislativ pentru dezvoltarea unor servicii medico-sociale recomandate ca re-
zultat firesc al evaluării situaţiei persoanelor vârstnice care necesită sprijin.

Cadrul legislativ actual este rezultanta unui proces dinamic şi politic. Re-
publica Moldova este semnatară a două docu mente importante adoptate în 
cadrul celei de-a II-a Adunări Mondiale a ONU referitoare la Problemele 
Îmbătrânirii (Madrid, 2002) – Declaraţia politică şi Pla nul Internaţional de 
Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea, prin care se obligă să activeze în 
trei di recţii prioritare, una dintre acesta fiind asigurarea sănătăţii persoane-
lor în etate şi acordarea serviciilor necesare.

Puterea de stat din Republica Moldova, atît cea legislativă, cît şi cea 
executivă, califică proble ma demografica ca una prioritară. Sunt depu-
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se eforturi de a fortifica şi adapta serviciile de sănătate la noile cerințe ale 
populaţiei vîrstnice.

Nevoile persoanelor vârstnice se evaluează prin ancheta socială, care se 
elaborează în baza datelor cu privire la afecţiunile ce necesită îngrijire spe-
cială, capacitatea de a se gospodări şi de a îndeplini cerinţele fireşti ale vieţii 
cotidiene, condiţiile de locuit, precum şi la veniturile efective sau potenţiale 
considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieţii.

Nevoile persoanelor vârstnice aflate în situaţie de pierdere totală sau par-
ţială a autonomiei, care pot fi de natură medicală, sociomedicală, psihoafec-
tivă, se stabilesc în baza unei grile naţionale de evaluare a nevoilor persoa-
nelor vârstnice, care prevede criteriile de încadrare în grade de dependenţă. 

Serviciile comunitare pentru persoane vârstnice se realizează cu con-
simțământul acestora şi în funcţie de locul, durata şi frecvenţa acordării, 
cum ar fi: îngrijirea temporară la domiciliu; îngrijirea temporară sau per-
manentă într-un cămin pentru persoane vârstnice; îngrijirea periodică sau 
episodică în centre de zi, cluburi pentru vârstnici, case de îngrijire temporară, 
apartamente şi locuinţe sociale ect.
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Fig. 1. Sistemul serviciilor comunitare pentru vîrstnici

În majoritatea cazurilor, indiferent de context, serviciile de îngrijiri la 
domiciliu conţin: îngrijiri de igienă personală, mobilizare, alimentaţie, ad-
ministrarea tratamentului medicamentos, suport moral şi informal [3, p.93].

Toate aceste categorii de servicii de îngrijiri la domiciliu sunt necesare 
prin ponderea diferită a cererilor persoanelor vârstnice, prin forma specifi-
că de exprimare individuală a vârstnicului şi prin caracteristici diferite faţă 
de configuraţia urbană sau rurală în care locuieşte acesta. Îngrijirile la do-
miciliu în mediul rural capătă o altă dimensiune decât cele din oraş. Acest 
fapt ilustrează plasticitatea serviciilor după nevoi şi nivelul de autonomie 
funcţională, care este influenţat de contextul de viaţă al beneficiarilor. La 
acelaşi nivel de autonomie funcţională, un vîrstnic din oraş este în situaţia de 



120

Tatiana Gribincea

a-şi satisface relativ uşor o mare parte din necesităţile traiului zilnic, în timp 
ce într-un sat, în condiţiile aceluiaşi statut funcţional, un bătrîn de aceeaşi 
vîrstă trebuie să taie lemne, să-şi hrănească animalele şi să poată parcurge pe 
jos distanţe de la 5 pînă la 10 km pentru a se aproviziona cu alimentele strict 
necesare sau pentru a beneficia de asistenţă medicală [1, p.3].

Referinţele de bază privind politicile statului în acest domeniu se regăsesc 
şi în conţinutul Politi cii Naţionale de Sănătate pe termen lung, aprobată 
prin Hotărarea Guvernului nr. 886 din 06.08.07, şi a Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare pe anii 2008–2011.

În legislaţie nu se efectuează o separare clară privind asistenţa medicală 
adresată populaţiei vârstnice. La nivel de lege lipsesc acte normative, clar 
definite, ce vizează în mod special asistenţa medicală acordată populaţiei 
vârstnice. În acest sens, de la caz la caz, sunt utilizate diferite segmente de 
vârstă sau categorii sociale.

Suportul normativ, reprezentat de hotărâri de Guvern şi ordine ale Mi-
nisterului Sănătăţii, este cu mult mai vast. Realizarea asistenţei medico-so-
ciale bătrânilor se implementează prin activitatea complexă a mai multor 
nivele (Fig. 2).

Fig.2. Nivelele de menţinere a bunăstării și sănătăţii generaţiei 
în vârstă în Republica Moldova 

Norme privind asistenţa medicală a populaţiei vârstnice există în cadrul 
suportului normativ care reglementează serviciul de asistenţă medicală ge-
riatrică. Persoanelor vârstnice le este garantat accesul la asistenţă medicală 
prin calitatea lor de pensionari, asupra cărora Guver nul are calitatea de asi-
gurat, sau prin calitatea de persoană angajată, asupra cărora angajatorul are 
calitate de asigurat. În Programul Unic al asi gurării obligatorii de asistenţă 
medicală, act ce stabileşte volumul asistenţei medicale şi tipurile asistenţei 
medicale, nu există o referire directă la persoanele vârstnice, precum şi la ser-
vicii geria trice. Acest grup populaţional este abordat prin prisma categoriilor 
de vârstă: persoane în vârstă de peste 18 ani sau persoane de la 40 de ani.

  

Instituţii rezidenţiale 
pentru bătrâni (aziluri) 

Instituțiile publice 
de asistenţă socială 

Biserica 

ONG 

Organizaţii de 
caritate 

STATUL 

Asistenţă medicală primară 
MEDICUL DE FAMILIE 

Asistenţă medicală 
spitalicească şi specializată 

SECŢII DE GERIATRIE 

Asistenţă medicală 
curativ-profilactică 

Familia 
Rudele 

Prietenii
iiiniiiiiii 

GENERAŢIA  
ÎN VÂRSTĂ 



121

Politici de asistenţă socială a persoanelor de vârsta a treia

Cea mai apropiată pentru persoana vârstnică este familia, care rămâne 
uneori singurul punct de sprijin şi ajutor. Ajutorul pe care familia îl acordă 
persoanei vârstnice poate fi financiar, moral-afectiv sau de îngrijire fizică şi 
servicii apropiate. 

Statul este cel care trebuie să-şi asume rolul major în implementarea politi-
cii naţionale de menţinere a bunăstării şi sănătăţii persoanelor vârstnice. Statul 
are obligația faţă de această categorie de populaţie. Statul este cel ce trebuie 
să perfecteze legislaţia care ar asigura persoanelor în vârstă o protecţie socială 
adecvată, acces la servicii de sănătate, consultanţă juridică şi informare.

Instituţiile medico-sanitare publice facilitează asigurarea la o viaţă pros-
peră a generaţiei în vârstă prin promovarea modului sănătos de viaţă şi a 
accesului liber la asistenţă medico-sanitară de diferite nivele. Serviciile 
medicale oferite populaţiei de 65 de ani şi peste sunt cele din sistemul de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi includ serviciile de asistenţă 
medicală urgentă prespitalicească, asistenţă medicală primară, specializată 
de am bulator, consultaţii şi investigaţii medicale, îngrijiri medicale ş.a.

 Îngrijirea vârstnicilor prin intermediul sistemului medico-sanitar este 
dificilă şi costisitoare, cu atât mai mult câ nu există o infrastructură adec-
vată sau specializată numai pentru îngrijirea bătrânilor. În cadrul spitalelor, 
un rol prioritar în acordarea asistenţei medicale calitative persoanelor vîr-
stnice il pot avea secţiile de geriatrie. Îngrijirea geriatrică necesită adesea o 
combinaţie a îngrijirilor de natură medicală cu îngrijirile de natură socială. 
Asistenţa medicală geriatrică de stat este oferită prin intermediul instituţi-
ilor subordonate Ministerului Sănătăţii – Centrul Naţional de Geriatrie şi 
Gerontologie, spitalele raionale şi municipale, asociaţiile medicale teritoria-
le şi centrele medicilor de familie municipale.

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu este o subdiviziune structurală a 
DGASP şi se formează, se lichidează şi se reorganizează de către Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în coordonare cu DGASP, conform 
Regulamentului menţionat.

Dacă lucrătorul social are la deservire şi persoane imobilizate la pat, 
atunci numărul beneficiarilor deserviţi de el se micşorează, dar nu mai puţin 
de 8 beneficiari deserviţi în localităţile rurale şi, respectiv, 10 – în localităţile 
urbane. Lucrătorii sociali sunt asiguraţi cu echipament special (un halat, o 
geantă de gospodărie şi o pereche de încălţăminte pentru doi ani).

Sistemul asistenţial de servicii de îngrijiri pentru persoanele vârstnice 
Cheltuielile pentru îngrijirea la domiciliu se efectuează în limita mijloacelor 
financiare prevăzute în bugetul Direcțiilor de asistenţa socială. Persoanele 
vârstnice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, beneficiază de:

1. Asistenţă medicală urgentă prespitali cească.
2. Servicii medicale consultative (acorda te de către medicul de familie şi 

medicul specialist de profil). 
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3. Tratament de ambulator [19, p.3].
4. Îngrijiri medicale la domiciliu pentru persoanele imobilizate la pat, 

indiferent de vârstă, respectiv şi persoanele vîrst nice. Asigurarea cu 
medicamente şi consumabile necesare pentru realizarea îngrijirii me-
dicale la domiciliu se realizează din fondurile asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală.

5. Asistenţă medicală spitalicească.
6. Servicii medicale de înaltă performan ţă sunt prestate persoanelor asi-

gurate numai la prescrierea medicului specialist de profil.
7. Servicii de ingrijiri paliative sunt prestate în unităţi specializate (hospi-

ce, secţii de îngrijiri paliative, ambulatorii de îngrijiri paliative) de că tre 
o echipă interdisciplinară. Se acordă persoanelor cu maladii cronice în 
stadiu avansat şi alte boli cu prognostic limitat, care au speranţa de viaţă 
sub 12 luni, cu simpto me necontrolate, suferinţă psihoemoţională sau 
spirituală semnificativă şi/sau prezintă un anumit nivel de dependenţă. 

Îngrijirea socială la domiciliu (o alternativă pentru „îngrijirea în 
instituții”) reprezintă o gamă de servicii şi facilităţi acordate prin măsuri 
de prevenire şi asistenţă în comunitate a persoanelor dependente, pentru 
ca acestea să-şi sporească gradul de independenţă, să trăiască, pe cât le per-
mite sănătatea, în propriile case, astfel făcând mai eficientă integrarea şi 
menținerea vârstnicilor în comunitate. Îngrijirea la domiciliu include servi-
cii sub formă de: suport moral; sprijin pentru plata unor servicii comunale; 
îngrijirea locuinţei şi gospodăriei; ajutor pentru realizarea igienei personale; 
organizarea procesului de adaptare a locuinţei la nevoile persoanei depen-
dente; acordarea ajutorului la procurarea produselor alimentare şi medica-
mentelor; antrenarea în activităţi sociale şi culturale.

Dreptul la servicii de îngrijire la domiciliu se stabileşte în temeiul cererii 
de luare în evidenţă, depusă de solicitant sau reprezentantul legal al acestuia, 
corespunderii criteriilor de eligibilitate şi a rezultatelor evaluării necesităţi-
lor. Cheltuielile pentru îngrijirea la domiciliu se efectuează în limita mijloa-
celor prevăzute în bugetul Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

Evaluarea serviciilor de îngrijire prestate la domiciliu atestă anumite de-
ficienţe în ceea ce priveşte calitatea lor:
• din lipsa unităților necesare de transport şi a unității de şofer al autotu-

rismului la 160 de deserviţi, este limitat controlul periodic al serviciilor 
prestate de lucrătorii sociali beneficiarilor deserviţi, precum şi înfăptui-
rea activităţilor necesare de deservire a pensionarilor, invalizilor, bătrâ-
nilor solitari;

• rămân doleanţele unor beneficiari singuratici, imobilizaţi la pat, care 
doresc un lucrător social numai pentru ei personal, fără a plăti din cont 
propriu, ceea ce este în prezent imposibil;
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• se înregistrează deficienţe serioase privind colaborarea cu medicii de 
familie din raion, care nu conlucrează cu serviciul de îngrijire socială la 
domiciliu [5, p.25]. 

• salarizarea lucrătorilor sociali rămâne a fi mică în comparaţie cu alte 
structuri bugetare etc.

Conform Regulamentului de îngrijire socială la domiciliu, sunt introdu-
se mai multe schimbări în activitatea Serviciului dat, cum ar fi:
• lărgirea spectrului beneficiarilor care pot beneficia de îngrijire la domi-

ciliu;
• asigurarea serviciului cu un automobil necesar pentru efectuarea depla-

sărilor de către şeful serviciului de îngrijire socială la domiciliu, cât şi de 
lucrătorii sociali pentru satisfacerea necesităţilor beneficiarilor;

• finanţarea serviciului din contul bugetului local şi din granturi, sume 
oferite de donatori, de persoane fizice juridice, contribuţiile beneficia-
rilor ş.a.

• servicii de îngrijire contra plată din cont propriu sau al rudelor care nu 
pot avea grijă de potenţialul beneficiar.

Persoanele de vârsta a treia reprezintă cea mai vulnerabilă categorie, ma-
joritatea cărora se confruntă cu probleme multiple şi complexe de depen-
denţă socială şi de sănătate. În perspectiva unificării sistemelor de evaluare 
pe diferite niveluri de îngrijire, dezvoltarea acestui sistem va permite evalu-
area integrată de la început a beneficiarului cu determinarea celei mai cost 
eficiente alternative de asistenţă pe diferite paliere [3, p.163].

Vârsta înaintată, tulburările de mers şi de mobilitate care determină că-
derile şi sindromul de imobilizare, riscul de neglijare, incontinenţa urinară 
şi tulburările cognitive, osteoporoza şi patologia asociată vârstei reprezintă 
factori de risc în apariţia escarelor de decubit şi implică servicii de îngrijire 
la domiciliu sau în instituţii, acordate pe termen lung şi cu prognostic prost.

Pentru a asigura evidenţa nevoilor individuale şi colective ale beneficia-
rilor, se efectuează monitorizarea serviciilor acordate individual şi colectiv, 
detectarea carenţelor în oferta de servicii, identificarea zonelor de interes 
pentru managementul organizaţiei [3, p.67] .

Managerii serviciilor sociale efectuează determinări cantitative şi calita-
tive ale grupului de beneficiari ai serviciilor oferite după: vîrstă, sex, grad 
de dependenţă (conform grilei naţionale), stare materială, număr de zile de 
asistenţă acordate de către fiecare îngrijitor, număr de zile de asistenţă pe 
beneficiar etc., cumulîndu-le în rapoarte. Astfel pot fi detectate şi cuanti-
ficate discrepanţele între nevoia de servicii şi oferta actuală a organizaţiei, 
servind la fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi luarea deciziei de di-
versificare a serviciilor proprii în raport cu opţiunea de a crea platforme de 
colaborare cu alţi furnizori de servicii complementare.
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Este posibilă cuantificarea încărcării ca volum de muncă pe furnizor / 
îngrijitor, respectiv pe beneficiar, pentru alocarea resurselor umane, de timp 
şi financiare în interiorul organizaţiei. Pot fi generate profile ale beneficia-
rilor şi ale celor mai solicitate servicii care să fundamenteze programele de 
formare, reconfigurări ale gamei de servicii, identificarea de noi competenţe 
necesare etc.
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Fig. 3. Nivele de intervenţie după nivelul nevoilor de îngrijire 
în raport cu gradul de dependenţă 

Astfel, o persoană cu o autonomie funcţională redusă pentru majoritatea 
parametrilor grilei de evaluare este, probabil, mai cost-eficient asistată de 
către un asistent personal decît de un îngrijitor la domiciliu, iar o persoană cu 
dependenţă totală pentru toţi parametrii grilei ar necesita asistenţă comple-
xă şi continuă prin instituţionalizare într-o unitate de profil (Fig. 3).

În cazul persoanelor în vârsta a treia este nevoie, în egală măsură, de servi-
cii medicale şi servicii sociale. În acest sens, e necesar să se pună accentul pe:

• stabilirea principiilor şi obiectivelor îngrijirii;
• dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu;
• sprijinirea formării de personal care să furnizeze servicii de îngrijiri la 

domiciliu; 
• stabilirea sistemului de finanţare a serviciilor de îngrijire.
Pentru a putea oferi servicii de calitate în îngrijiri la domiciliu, trebuie în-

deplinite câteva principii importante, printre care: informarea populaţiei cu 
privire la oferta de servicii; furnizarea serviciilor adecvate nevoilor identifi-
cate; respectarea dreptului de intimitate, demnitate, confidenţialitate; impli-
carea beneficiarului în procesul de îngrijire; acordarea serviciilor de îngriji-
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re în mod nediscriminatoriu; asigurarea continuităţii serviciilor; prevenirea 
formelor de abuz asupra beneficiarului sau asupra personalului; aplicarea 
procedurilor de îngrijire conform competenţelor; aplicarea normelor de 
prevenire şi combatere a infecţiilor; asigurarea necondiţionată a serviciilor.

Vârstnicii de peste 65 de ani au nevoi speciale. Îngrijirea lor presupune 
servicii de îngrijiri speciale complexe. Furnizarea serviciilor de îngrijiri la 
domiciliu trebuie făcută cu un personal competent şi pregătit în acest scop. 

Serviciile de îngrijiri de bază la domiciliu sunt oferite de către îngrijitori 
calificaţi. Ei îndeplinesc sarcini care vizează servicii de supraveghere şi în-
grijire la domiciliu a bolnavilor dependenţi: bătrâni, copii şi persoane cu 
dizabilități [2, p.163].

Persoanele care se califică pentru îngrijirea persoanelor vârstnice la do-
miciliu sunt lucrători sociali. Deprinderile şi abilităţile care stau la baza stan-
dardului ocupaţional al meseriei de lucrători sociali sunt: reducerea depen-
denţei cât mai mult posibil; cunoaşterea particularităţilor biopsihosociale 
ale vârstnicilor (îmbătrânirea fiziologică, patologia vârstnicilor, consecinţele 
psihosociale ale îmbătrânirii); cunoaşterea îngrijirilor specifice; cunoaşterea 
îngrijirilor specifice în faza terminală, atitudinea faţă de muribund, care ţine 
de respectul demnităţii umane ş.a.

Competenţele-cheie ale îngrijitorului la domiciliu implică servicii de 
îngrijire personală (alimentarea persoanei, igiena corporală, mobilizare, 
comunicare, antrenarea în activităţi de natură să păstreze tonusul psihic, 
supravegherea administrării medicaţiei prescrise pe cale orală, observarea 
oricăror modificări în starea generală a persoanei îngrijite şi aducerea lor la 
cunoştinţa medicului curant sau serviciilor de urgenţă, după caz) şi servi-
cii menajere şi gospodăreşti (efectuarea cumpărăturilor/plăților unor servi-
cii sau obligaţii curente, pregătirea şi prepararea hranei; întreţinerea casei, 
gospodăriei ş.a.). 

Sistemul serviciilor sociale pentru persoanele în etate trebuie să fie or-
ganizat respectând principiul de bază – o persoană trebuie să trăiască în fa-
milie atât cât este posibil. Pentru aplicarea acestui principiu, serviciile de 
asistenţă la domiciliu trebuie să fie dezvoltate astfel ca să fie prestate 24 ore 
şi 7 zile pe săptămână, în caz de necesitate. De obicei, serviciile de asistenţă 
la domiciliu acordă servicii pe parcursul timpului obişnuit de muncă.

După cum ne arată experienţa statelor membre ale Uniunii Europene, 
pentru asigurarea condiţiilor pentru persoanele în etate să trăiască în casele 
lor cât mai mult timp, serviciile de asistenţă la domiciliu trebuie să acorde 
asistenţa în complex – asistenţa la domiciliu, îngrijirea medicală la domici-
liu, livrarea mâncării fierbinţi la domiciliu, serviciile medicale. La fel trebuie 
să existe şi un oficiu de coordonare a serviciilor.

Identificarea nevoilor persoanelor de vârsta a treia, în servicii de îngriji-
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re la domiciliu şi acordarea serviciilor necesare de către asistentul social şi 
comisia multidisciplinară, contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate a 
bătrânilor. În Moldova, serviciile sociale de îngrijiri la domiciliu sunt insufi-
cient de dezvoltate comparativ cu imperativele existente.

În implementarea politicii sociale de stat o atenţie deosebită se va acorda 
creşterii concrete a gradului necesităţii pentru îngrijirea pe termen lung şi 
modalității de soluţionare a acesteia, precum şi resurselor necesare. Cheltuie-
lile pentru îngrijirea pe termen lung şi a îngrijirii social-medicale sunt unele 
dintre cele mai înalte, în comparaţie cu preţurile pentru alte servicii sociale, 
iar clienţii, în majoritatea cazurilor, nu pot să-şi permită plata pentru aceste 
servicii. De exemplu, în SUA se prognozează, reieşind din tendinţele curente 
determinate de necesităţile pentru îngrijire socială, că numărul de rezidenţi 
din casele de îngrijire social-medicală va creşte de 1,5 ori în comparaţie cu 
anul 1990, se va dubla către anul 2030 şi se va tripla către anul 2050 [8, p. 36].

Persoanele vârstnice trebuie să fie tratate individual, deoarece ele îşi pe-
trec bătrânețea în anumite condiţii materiale şi spirituale, într-o anumită 
consistenţă fizică şi psihică. Necesitatea serviciilor de îngrijire staţionară 
este neadecvat de mare (referitor la gradul de independenţă a persoanei) 
din cauza insuficienţei venitului de existenţă şi a pensiilor mici. Pentru so-
luţionarea acestor probleme, multe persoane în etate, care sunt destul de 
independente fizic şi psihic, caută posibilităţi de amplasare în instituţiile de 
îngrijire staţionară [4, p. 58].

Acest fapt necesită cunoaşterea şi determinarea riscurilor geriatrice, ceea 
ce ar permite elaborarea intervenţiilor individuale concretizate prin servi-
cii de îngrijiri la domiciliu, care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii, şi la 
nivel populaţional, sub forma politicilor de sănătate, ce vizează prevenţia 
şi o îmbătrânire reuşită. Studierea problemelor şi necesităților persoanelor 
vârstnice permite individualizarea serviciilor de îngrijire, păstrându-i me-
diul obişnuit de viaţă şi reducând riscul instituţionalizării vârstnicului.
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