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Rezumat 
Premize. La vârstnicii instituţionalizaţi, o serie de erori de comunicare cu personalul 

medical favorizează apariţia iatrogeniilor psihice, având ca şi consecinţe îndepărtarea bolnavului, 
neîncrederea, apariţia unor noi suferinţe, cu influenţă asupra activităţii fizice. 

Obiective. În studiul de faţă ne-am propus să evaluăm la pacienţii vârstnici 
instituţionalizaţi activitatea fizică, frecvenţa depresiei, efectul antiiatrogen şi antidepresiv al 
activităţii fizice. 

Metode. Cercetările au fost efectuate la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia, 
în lunile mai-iunie 2008, incluzând un număr de 86 persoane instituţionalizate: 39 de femei şi 47 
de bărbaţi, cu vârsta cuprinsă între 61 şi 92 de ani. 

Subiecţii vârstnici, persoane autonome, cu o vechime a instituţionalizării de 7-10 ani, au 
fost grupaţi în două loturi: lotul I: bărbaţi, n = 40, având vârsta medie de 75,4 ± 7,5 ani; lotul II: 
femei, n = 36, având vârsta medie de 73,2 ± 5,2 ani. La pacienţii selectaţi s-au aplicat următoarele 
teste: indicele de activitate fizică (IAF), pe baza chestionarului Dumitru; indicele de depresie (ID), 
pe baza Scalei Geriatrice de Depresie (SGD), adaptată după Sheikh şi Yesavage. 

Rezultate. Indicele de masă corporală la loturile examinate indică valori normoponderale 
la majoritatea subiecţilor din ambele loturi. Indicele de activitate fizică indică valori crescute 
pentru categoria slabă condiţie fizică pentru femei şi rezonabilă pentru bărbaţi. Corelaţia dintre 
Indicele de masă corporală şi Indicele de activitate fizică este invers proporţională. Corelaţia 
dintre scorul de la scala geriatrică de depresie şi Indicele de activitate fizică este invers 
proporţională. 

Concluzii. La pacienţii vârstnici peste 70 de ani, instituţionalizaţi, se constată menţinerea 
unei activităţi fizice acceptabile pentru bărbaţi, care sunt normoponderali în cea mai mare 
proporţie. Activitatea fizică adecvată vârstei peste 70 de ani ca durată şi intensitate, prestată 
individual, în grup sau ca program ergoterapeutic, poate avea efecte benefice antiiatrogene, 
antidepresive şi de combatere a diferitelor cauze ale iatrogeniilor de instituţionalizare. 
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