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1. Proiectul SENSE-GARDEN – scurtă prezentare
Proiectul SENSE-GARDEN are ca scop crearea de spații tip grădină, virtuale și
adaptabile automat la amintirile personale ale utilizatorului. Ținta proiectului SENSEGARDEN este aceea de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu demență în stadii
intermediare și avansate, precum și calitatea vieții persoanelor care asigură îngrijirea acestora.
Vizita în SENSE-GARDEN este o ședință personalizată de terapie prin reamintire și
stimulare multisenzorială. Terapia prin reamintire și terapia multisenzorială fac parte din
bateria standard de intervenții terapeutice non-farmacologice pentru persoanele cu demență,
acestea având avantajul că pot fi aplicate indiferent de nivelul și de complexitatea deficitelor
cognitive prezentate de pacient, și în cazul persoanelor care prezintă deficite de limbaj (atât
recepție cât și expresie). 1 Spațiile care induc creșterea nivelului de conștientizare la
persoanele vârstnice cu demență prin furnizarea de stimuli adresați diferitelor simțuri – văz,
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auz, atingere, olfacție și propriocepție, conduc la o reconectare cu realitatea înconjurătoare.
Pe durata vizitei în SENSE-GARDEN, persoana cu demență va fi însoțită permanent de către
o persoană care asigură îngrijirea. Experiența este împărtășită, îmbunătățind comunicarea și
imaginea de sine de ambele părți și atrăgând vizitatorul în antrenament fizic și cognitiv.
Componenta inovatoare a proiectului este crearea unui sistem adaptabil până la
personalizare, prin integrarea de tehnologii existente pe baza unui profil personal stocat întrun sistem cloud – rezultatul fiind un kit SENSE-GARDEN ce va putea fi instalat oriunde cu
ușurință. Pe baza identificării automate a vizitatorului (cu ajutorul unei brățări RFID), spațiul
se adaptează singur la istoricul personal de viață al vizitatorului, începând să redea temele
muzicale și cântecele favorite ale acestuia și prezentând imagini cu locuri și oameni dragi
acestuia. Accesul în spațiul SENSE-GARDEN va fi controlat în mod automat.
Ne dorim ca SENSE-GARDEN să asigure un mediu liniștit și confortabil care să
creeze o cale de acces către zonele nealterate ale memoriei vizitatorului, punând la dispoziția
acestuia surse de stimuli care vor activiza percepția, atenția, orientarea spațială și temporală,
limbajul și memoria, precum și capacitatea de autoconștientizare.
Consorțiul SENSE-GARDEN cuprinde organizații de cercetare din Norvegia
(Norwegian University of Science and Technology) și România (Universitatea de Medicină și
Farmacie Carol Davila din București – prin Departamentul 9 – Recuperare Medicală,
Disciplina Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, Spitalul Universitar de Urgență Elias
din București), întreprinderi din Belgia (e-Point) și România (Compexin SA Ploiești) și
organizații – utilizatori, respectiv instituții care acordă îngrijire persoanelor vârstnice cu
demență, din Belgia (Vulpia Vlaanderen VZW), Portugalia (Santa Casa de Misericordia),
Norvegia (Odda Municipality și University Hospital of North Norway – care este și
organizația coordinatoare).
Echipamentul SENSE-GARDEN este destinat utilizării în cadrul instituțiilor de
îngrijire, pentru terapie individual. Grupul țintă al proiectului SENSE-GARDEN este
reprezentat de persoanele vârstnice cu demență în stadiu intermediar și avansat. Întrucât
persoanele ce prezintă sindroame demențiale în stadiu intermediar și avansat manifestă
deficite cognitive severe și comportament dificil, indiferent de afecțiunea medicală
generatoare, aceste persoane necesită un nivel ridicat de asistență personală care este
incompatibil cu a locui la domiciliu 2 , întrucât pe de o parte, povara adusă familiei
aparținătoare afectează profund și iremediabil starea de sănătate și capacitatea de partipare la
activitățile socio-profesionale a persoanelor care acordă îngrijire pe termen lung 3, iar pe de
altă parte, indiferent cât de bine intenționată și de implicate este o persoană, necesită o
pregătire deosebită pentru a putea face față tuturor provocărilor aduse de o persoană cu
demență4, de la simpla necomplianță la cerințe ale vieții de zi cu zi până la pericolele derivate
din comportamentul dromomanic.5,6
Proiectul SENSE-GARDEN se bazează pe tehnologii existente (ecrane de proiecție și
proiectoare, monitoare tactile, sisteme de redare a sunetului, pulverizatoare de odorizante de
interior, dispozitive cu biofeedback pentru antrenarea motricității și propriocepției, biciclete
staționare. Inovația cheie a proiectului o constituie integrarea acestor dispozitive pentru
obținerea unei experiențe personalizate, pentru care este necesară crearea unei baze de date
personală, conținând date demografice, informații privind obiceiurile, activitățile
gospodărești, profesia și pasiunile, credințele utilizatorului. SENSE-GARDEN dorește să
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răspundă necesităților persoanei cu demență în ce privește comunicarea emoțională într-un
mediu familiar ce oferă siguranță și stare de bine, reconectarea cu realitatea înconjurătoare,
reantrenarea funcțiilor cognitive și fizice (inclusive propriocepție și echilibru) în vederea
reducerii ritmului progresului declinului cognitiv și a îmbunătățirii condiției fizice, cu toate
beneficiile ce decurg din aceasta (inclusiv reducerea riscului de cădere)7.
În cele din urmă se obține îmbunătățirea stării psiho-emoționale, îmbunătățirea
capacității persoanei de a desfășura activitățile zilnice, inclusiv îmbunătățirea comunicării
interpersonale și a imaginii publice, creșterea nivelului de autoconștientizare și creșterea
calității vieții persoanei cu demență 8. De asemenea, se urmărește îmbunătățirea relaționării
persoanelor care asigură îngrijirea cu persoanele cu demență, creșterea nivelului de
cunoaștere și înțelegere reciprocă și, în consecință, reducerea poverii resimțite de persoana
care asigură îngrijirea9, creșterea nivelului sentimentului utilității de ambele părți și al stimei
de sine. În consecință, crește și nivelul calității vieții persoanelor care asigură îngrijirea.
Un element cheie al proiectului este reprezentat de procesul de cercetare centrat pe
utilizatorul final (persoana cu demență și persoana care asigură îngrijire). Acest proces se va
desfășura pe toată durata proiectului, utilizatorii având posibilitatea să întervină activ în
dezvoltarea echipamentului SENSE-GARDEN, având drept finalitate asigurarea unui nivel
ridicat de utilizabilitate și eficiență în utilizare pentru SENSE-GARDEN.
2. Obiectivele Proiectului SENSE-GARDEN în anul 2017 (Etapa I)
Obiectivele echipei UMFCD în cadrul Proiectului SENSE-GARDEN în anul 2017
(Etapa I) au fost următoarele:
A. Realizarea unui studiu asupra stadiului actual al tehnologiei utilizate în terapia prin
reminiscență (reamintire) a persoanelor cu demență.
B. Analiza aspectelor legale și etice ale studierii și aplicării terapiei prin reamintire
(reminiscență) cu ajutorul tehnologiei SENSE-GARDEN.
C. Realizarea unui studiu asupra tipurilor de triggere pentru terapia cu SENSE-GARDEN –
identificare, mod de selectare, mod de gestionare, mod de evaluare a eficienței.
3. Rezumatul Etapei I a Proiectului SENSE-GARDEN
Pe durata Etapei I a proiectului SENSE-GARDEN s-au desfășurat activități de
cercetare bibliografică și de sinteză de informații, un prim studiu de utilizabilitate cu
implicarea utilizatorilor SENSE-GARDEN, precum și activități de diseminare. Aceste
activități s-au încadrat în sarcinile partenerului UMFCD în Etapa I în cadrul proiectului.
Echipa UMFCD a fost implicată în sarcinile:
Sarcina 1.2. Aspecte etice și legale – Elaborarea Manualului de etică și legislație al
Proiectului SENSE-GARDEN – având drept livrabil Manualul de etică și legislație (luna a7-a
a proiectului) anexat acestui raport. În cadrul acestei sarcini, echipa UMFCD a întreprins o
cercetare bibliografică și webografică în literatura privind aspecte de etică ale aplicării
terapiei prin reamintire (reminiscență) și stimulare multisenzorială la persoanele cu demență
precum și a implicării în cercetarea medicală a acestor persoane, precum și un studiu asupra
recomandărilor și legislației privind terapia nnonfarmacologică aplicată persoanelor cu
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demență ca și asupra legislației privitoare la tehnologia implicată în echipamentul SENSEGARDEN.
A fost elaborat Manualul de etică și legislație al proiectului, într-o prima versiune.
Manualul va fi îmbunătățit pe durata proiectului, în funcție de cerințele nou apărute pe
parcurs. Prima versiune a acestui manual este anexată acestui raport.
Sarcina 2.1. Proiectare centrată pe utilizator – colectarea și conceptualizarea
cerințelor utilizatorilor și crearea de grupuri de utilizatori. – având ca livrabil documentul ce
specifică cerințele utilizatorului (luna a 7-a). În cadrul acestei sarcini, echipa UMFCD a
întreprins un studiu bibliografic privind tehnologia utilizată în terapie prin reminiscență și
triggerele potrivite pentru a fi aplicate în cadrul SENSE-GARDEN, precum și un prim set de
interviuri cu viitori posibili utilizatori ai SENSE-GARDEN, cărora li s-au prezentat conceptul
SENSE-GARDEN și componentele sistemului, în scopul obținerii de date privind utilitatea
percepută, ușurința în înțelegere și utilizare a acestora, percepția asupra întregului sistem,
sugestii privind posibilități de optimizare a experienței SENSE-GARDEN.
4. Descrierea științifică și tehnică a realizărilor Etapei I a Proiectului
SENSE-GARDEN
4.1.Terapia prin reamintire
Reamintirea poate constitui modul de ancorare în realitate potrivit pentru persoana cu
demență. 10 Au fost identificate 6 tipuri de reamintire (reminiscență): integrativă,
instrumentală, transmisivă, narativă, escapistă și obsesivă. Persoanele care îmbătrânesc cu
success prezintă predominant reamintire de tip integrativ și instrumental. Același fenomen se
constată și la seniorii care locuiesc în comunitate.11 Reamintirea integrativă în cadru narativ
therapeutic poate reprezenta o intervenție eficientă pentru a îmbunătăți percepția asupra
sensului vieții și simțul coerenței la persoanele vârstnice cu depresie. 12
Terapia prin reamintire (TR) poate fi aplicată în ședințe individuale sau de grup, cu
grupuri formate din persoane din aceeași grupă de vârstă, cu aceleași necesități și îndeletniciri,
sau în grupuri formate din memrbii aceleiași familii, aduși împreună pentru a li se stimula
sentimentul de apartenență și de grup și pentru îmbunătățirea comunicării intergeneraționale
și respectului reciproc.13
4.2.Tehnologia utilizată în terapia prin reamintire
Tehnologia utilizată pentru TR include triggerele utilizate și tehnologia necesară pentru a
colecta, organiza, stoca și reda triggerele (factori declanșatori) necesare pentru TR.
Pentru a elabora o imagine cât mai complete a tehnologiei utilizate pentru TR, echipa
UMFCD a efectuat o cercetare bibliografică și webografică în bazele de date internaționale
cu literatură medicală.
Putem clasifica tehnologia utilă în TR pe 7 nivele de complexitate (Tabelul nr. 1). Nu
toate aceste tehnologii au fost dezvoltate special pentru TR, dar pot fi utilizate cu success
pentru aceasta. Tehnologia informației utilizată ca bază pentru TR este promite efecte
pozitive, întrucât timpul necesar pentru reunirea cu cei dragi, îmbunătățind accesul
persoanelor care asigură îngrijirea la triggere, creînd posibilitatea ședințelor de terapie la
distanță, ca și a posibilității de a crea baze de date pentru triggere cu conținut de uz universal
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și individual șia posibilității de a utiliza gamificarea – utilizarea de jocuri adaptabile ce pot fi
personalizate și care pot fi utilizate ca instrumente terapeutice, dar și ca instrumente de
evaluare și de monitorizare, pentru cuantificarea beneficiilor abordării terapeutice în fiecare
caz în parte și pentru crearea de baze de date pentru cercetare.
Tabel nr. 1 Tehnologia pentru terapia prin reamintire – generații și niveluri tehnologice
Nr.

Conținut

Example

1

Comunicare verbal
și nonverbală

Autobiografia structurată
Conversație
Teatrul de reminiscență

2

Fotografii, obiecte,
Instrumente
muzicale,
Terapia prin artă,
grădinărit

3

Multimedia Imagini,
filme, muzică
Emisiuni televizate
și radio
PC, Smartphone și
chiar mediul online,
utilizate ca medii de
stocare a triggerelor
și ca mediu de
comunicare

Seturi pentru terapia prin reamintire
http://www.bifolkal.org/
www.norfolk.gov.uk/libraries
Mobilă
pentru
reminiscență:http://www.ytmfurniture.com/de
mentia-care/reminiscence
„Angel Radio”: http://angelradio.co.uk/

4

5

Gamificare folosind
triggere.
Antrenament pentru
funcțiile cognitive

6

Carebots
(roboți
pentru îngrijire)
Inteligența artificială
Pentru
artterapie
controlată

7

Silver Memories Australia
http://www.silvermemories.com.au
„iReminiscence”, at: http://ireminisce.co.uk/
„SingALong”
at:
http://mylifesoftware.com/singalong
„Digital
Life
Story”
at:
http://mylifesoftware.com/digital-life-story
Baze de date personale online, at:
http://www.side.ac.uk/accessibility/case_study
/portraitPuzzle personal:
http://www.printerstudio.com/personalized/ma
ke-own-photo-puzzle.html
Jocuri de memorie:
http://matchthememory.com/
http://memorylanegames.co.uk/tag/reminiscen
ce/
Paro – roboțelul pui de focă din Japonia
http://www.parorobots.com/whitepapers.asp
ePAD - Engaging Platform for Art
Development.https://openlab.ncl.ac.uk/public
web/publications/HoeyAC09.pdf

Nivelul
tehnolog
iei
No tech

Dovezi științifice

Low
tech

Cohen GD (2002 )
Sato A.(2000)17
Camartin K. (2012)18

Medium
tech

Lin L.et al (2011).19
Thorgrimsen,
L.,
Schweitzer,
P.,
&Orrell, M. (2002).20
Kerssens
Ch.
(2015)21
O'Rourke
Jet
22
(2011)
Kikhia, B.(2010) 23
Elfrink T (2017) 24
Gowans G (2004)25

Medium
-high
tech

Haight BK (2006).14
Morgan S. (2010).15
Webster J. (1993).16

High
tech

Gary, L. (2012).26
Green, N. L., Guinn,
C., & Smith, R. W.
(2012).27

Very
high tech
Very
high tech

Moyle
W
et
al.(2017). 28
Leuty V et al. (2013)
29

Hoey J et al. ePAD30

Unele instrumente sunt de uz personal (Simple One-Button Retro AM/FM Analogue
Radio și unele jocuri), altele sunt pentru terapie interactivă (utilizarea unui site de internet
pentru reamintire și discuții pe tema unui eveniment din trecut cu repercursiuni în prezent),
unele sunt utile pentru TR și pentru a menține contactul cu ceilalți membri ai familiei
(Interactive Reminiscence Aid32), unele fiind utile pentru a analiza efectul TR. 33 Tehnologia
pentru terapie prin reamintire poate fi destinată administrării terapiei de către terapeut, de
31
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către îngrijitorul informal sau pentru autoadministrare de către persoana cu demență (caz în
care interfața trebuie să fie proiectată conform unor principii de design potrivite necesităților
și limitărilor persoanei cu demență).
Amanda Lazar și colab., în sinteza asupra tehnologiei pentru TR publicată în 201434
subliniază mi multe utilități ale tehnologiei de TR:
- Acomodarea la deficitele utilizatorului – ușurarea participării și estomparea efectului
deficitelor otorii și senzoriale prin utilizarea ueni telecomenzi sau a unei interfețe tactile
pentru manipularea materialului de TR35.
- Compensarea deficitelor de memorie – GPS, camera de supraveghere, audio recordere
(care să ușureze activitatea persoanei care acordă îngrijire, cu evitarea repetarea de detalii
pe durata ședinței de TR).36
- Întărirea abilităților restante – cum ar fi capacitatea de a răspunde la muzică, ritm. 37
- Îmbunătățirea acuității senzoriale și a stării de alertă.
- Stimularea memoriei emoționale și procedurale – mai ales prin aplicarea de triggere
personalizate.38
- Reducerea dificultăților administrării demenrsurilor therapeutic și a managementului de
caz, în general.
- Crearea de arhive cu material de importantă universală și personală.
- Terapie la distanță – depășirea barierelor geografice. Utilizarea TR de nivel 4-5 poate
genera o altă barieră – legată de rețineri și complexe privind lipsa unor abilități și
cunoștințe reativ la tehnologia informatică și administrarea tehnologiei. 39
- Modalități de evaluare a progresului cognitive personal și evaluarea eficienței tehnologiei
de TR.40
Tehnologiile utilizate pentru reamintire sunt majoritar axate pe asistarea în ce privete
manipularea și colectarea informaiilor – trigger. Valoarea deosebită de trigger a înregistrărilor
fotografice a dus la dezvoltarea mai multor sisteme de aplicații software 41,42 și de dispozitive
speciale.43
Obiectivele terapeutice ale TR sunt: reducerea izolării sociale și îmbunătățirea
nivelului de participare social, oferirea unei activități plăcute și stimulative, promovarea
comunicării intergeneraționale, întărirea legăturilor de familie, promovarea stimei de sine și a
imaginii publice, îmbunătățirea transmisiei intergeneraționale a unor informații cu importanță
istorică, practică, de grup 44 . Efectele TR include: îmbunătățirea dispoziției, îmbunătățirea
calității vieții persoanelor cu afectare cognitive și a persoanelor care asigură îngrijirea,
îmbunătățirea comportamentului, eficientizarea managementului de caz. În termenii
utilizabilității: utilizatorii apreciază dispozitivele high-tech, care le dau sentimentul că ei
controlează situația prin faptul că le asigură un nivel ridicat al participării și angajamanetului.
Itemii personalizați sunt cei mai apreciați.
4.3.Studiu asupra tipurilor de triggere optime pentru terapia cu SENSE-GARDEN
SENSE-GARDEN este gândit în așa fel încât să stimuleze nu doar reamintirea, ci
toate funcțiile cognitive ale persoanei cu demență, pentru o bună reconectare cu realitatea
înconjurătoare.
Pentru a stabili factorii personali și contextuali ai unei persoane, în vederea creării
bazei de date persoanele pentru TR, va fi aplicată abordarea biopsihosocială a Clasificării
6

Internaționale a Dizabilității (International Classification of Functioning). 45 Personalizarea
procesului therapeutic este abordarea recomandată de către Organizația Mondială a Sănătății
ca mod de lucru cu persoanele cu deficite cognitive atât în cazul celor afectate de maladia
Alzheimer, ca și în cazul celor afectate de demență vasculară. 46
Triggerele de TR ajung să acționeze asupra mecanismelor de reamintire prin
intermediul simțurilor: văz, auz, olfacție, gust, atingere și propriocepție. Factorii trigger
necesită selectare atentă. Triggere bine alese pot declanșa emoții care anclanșează anumite
mechanism ale memoriei. În funcție de natura triggerelor și modul lor de acțiune, acestea pot
fi clasificate în mai multe categorii:
 Triggere care se adresează memoriei senzoriale: vizuală (peisaje naturale sau antropice cu
semnificație universală și personal, obiecte, persoane, locuri importante pentru istoricul
personal și contextual); auditivă (cuvinte, sunete, muzică pe anumite ritmuri și texte);
olfacție și gust (parfumuri, arome, băuturi și mâncăruri); tactilă (obiecte și materiale cu
forme și texturi anume).
 Triggere care se adresează memoriei procedurale și artelor de spectacol: cuvinte, expresii
verbale și paraverbale, gesturi, piese literare și muzicale cunoscute, dans, scenete de
teatru, improvizații artistice și manufactură.
 Abordarea prin stimulare multisenzorială este benefice atâta timp cât nu este depășită
capacitatea personală de procesare a informațiilor respective. 47
Unele triggere de TR sunt foarte personale (fotografii de la evenimente de familie)
sau cultural specifice (imaginea unei icoane 48 au a echipei de fotbal favorite)49, în timp ce
altele sunt universale (imaginea unei grădini japoneze) 50.
Răspunsurile emoționale la TR pot fi utilizate pentru a dezvolta o abordare terapeutică cât
mai potrivită pentru persoana respective – mai ales în situația în care funcțiile de limbaj sunt
afectate – pentru a îmbunătăți confortul emotional și comportamentul, a crește stima de sine,
a stimula comunicarea, pentru a menține un nivel ridicat al performanței în activitățile zilnice
și în ce privește participarea la viața comunității din care face parte.
Triggere din categoriile sus-amintite vor fi applicate prin intermediul dispozitivelor
integrate în SENSE-GARDEN, în cadrul diferitelor categorii de experiențe destinate
vizitatorului (utilizatorului) SENSE-GARDEN.
„Realitatea pe perete” constă într-o proiecție de înaltă fidelitate pe un perete alb
întreg al încăperii. Proiectorul va fi fixat pe tavan iar un perete curb este preferat celui plan.
Panorama curbă dă senzația de imersiune 51 în mediul prezentat folosind imagini sau
înregistrări video-audio, metodă utilizată și eficientă în terapia prin reamintire. 52 , 53
Comunicarea cu terapeutul va fi stimulată. Sunt stimulate memoria, atenția, limbajul.
Experiența de tip teatru biographic îmbunătățește autoconștientizarea și reduce nivelul de
apatie. 54
„Aleea amintirilor” constă într-un monitor tactil interactive pe care persoana poate să
manipuleze imagini, construind un puzzle, selectând imagini și clasându-le în funcție de
gradul de asociere 55,56. În timp ce experiența în fața peretelui de realitate este una relativ
pasivă, în fața monitorului tactil persoana cu demență va fi implicate activ atât cognitiv cât și
volitiv în activitatea de selectare a imaginilor, culorilor, artificiilor și celorlalte posibilități
oferite de sistem. Experiența va fi una de stimulare atât a memoriei, cât și a atenției, funcțiilor
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executive, limbajului și orientării. Se pot utiliza și jocuri serioase pentru stimularea mai
focusată a orientării și diferitelor tipuri de atenție. 57,58
În cazul acestor două subsisteme, va trebui acordată atenție culorilor folosite,
dimensiunilor și gradului de complexitate/aglomerare a imaginilor prezentate, pentru a reduce
riscul inducerii de stări confuzionale sau a unor percepții eronate ce ar crește gradul de
anxietate, nesiguranță sau teamă în cazul persoanelor cu demență și afectare a analizatorului
vizual. Este necesară evaluarea analizatorului visual și percepției vizuale.
„Parfum de epocă” este un serviciu ce integrează sisteme de eliberare de parfumuri
cu experiența de realitate oferită de peretele cu proiecție. Memoria olfactivă este foarte
persistentă și implică două procese cognitive-perceptuale: abilitatea de a recunoaște dacă
persoana a mai simțit stimulul olfactiv respective anterior, al doilea este memoria evocată de
olfacție – stimuli olfactivi asociați cu memoria autobiografică.59 Posibilitățile de administrare
a stimulilor olfactivi sunt multiple (pulverizare, evaporare, expunere la curenți de aer și
fumigații, prezentarea de mâncăruri și băuturi, flori). 60 Funcțiile aplicațiilor de parfum sunt
utile pentru terapie prin reamintire 61 , antrenament cognitiv (reamintire spațiată) 62 ,
aromoterapie pentru îmbunătățirea dispoziției, efect anxiolitic, îmbunătățirea atenției și
mulțumirii de sine63,64,65 și a comportamentului66,67 și pentru stimularea funcțiilor cognitive68.
Aceste aplicații pot avea și efecte benefice asupra condiției fizice 69 și pentru reducerea
severității tulburărilor de somn70 și nu prezintă efecte adverse la aplicare în cazul persoanelor
cu demență. 71,72 Întrucât percepția olfactivă este deseori alterată la persoanele vârstnice, o
evaluare a acesteia este necesară înainte de proiectarea terapiei. 73
„Înconjoară-mă cu sunet” oferă persoanei cu demență experiența audio potrivită
experienței vizuale oferite prin Peretele de realitate, prin intermediul unui sistem de sunet.
Rezultatele sintezei sistematice Cochrane din 2004 indică faptul că ascultarea muzicii
preferate are un puternic efect de reducere a comportamentelor dificile. Majoritatea studiilor
incluse arată un efect moderat al oricărei forme de muzică pentru reducerea problemelor
comportamentale, funcționării emoționale și sociale și în ce privește stimularea funcțiilor de
limbaj. 74 Există studii care indică faptul că în timp ce persoanele fără afectare cognitivă sunt
mai atente la muzica neauzită anterior, persoanele cu demență sunt activizate de muzica
familiară lor.75 Experiența muzicală poate consta în audiere, interpretare sau improvizație și
stimulează reamintirea, facilitează reconstrucția limbajului, facilitează comunicarea
emoțională și poate reprezenta o modalitate de angajare în activitate cu sens și utilitate. Când
imaginile prezentate sunt cu referire general (imagini din natură, de exemplu) ambientul
sonor poate fi reprezentat de un peisaj din sunete naturale (soundscape), cu funcție de
reducere a anxietății și inducerea a unei stări de calm sau alertă și a unei stări de bine. 76
Peisajul sonor al unei zile obișnuite, cu activități gospodărești, este recunoscut imediat de
către femeile cu demență. 77 Nici acest demers terapeutic nu are efecte adverse
cunoscute.78Trebuie acordată atenție aspectelor de acustică a spațiului, zgomotului de fond,
intensității sunetelui și preferințelor personale. 79
„Drumul vieții” combină exercițiul fizic familiar multora – mersul pe bicicletă, cu
experiența proiecției de realitate. Se analizează posibilitatea utilizării Google Street View sau
a unui program similar, pentru asigurarea imersiei și creării senzației de deplasare în timp real
printr-un spațiu cunoscut sau nou. În același context se poate plasa și experiența „Să-mi
păstrez echilibrul” care asigură antrenament proprioceptiv și de echilibru cu feedback vizual
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și auditiv, intervenție necesară întrucât tulburările de echilibru și căderile sunt ceva obișnuit
pentru persoanele cu demență în stadiu avansat80. Acest tip de experiențe asigură condiționare
fizică81 și beneficii cognitive asociate, reducerea riscului de cădere și îmbunătățirea eficienței
mersului și a echilibrului82, antrenament vizuo-spațial, precum și terapie de reamintire prin
intermediul memoriei procedurale și proprioceptive, ca și o formă de antrenament pentru
memoria procedurală83 și memoria prospective (antrenament cu repetare a traseului pe care
sunt anumite jaloane cu funcția de ancoră de memorie). Un program de exerciții fizice bine
ales poate încetini declinul cognitive și îmbunătăți calitatea mersului 84 și comportamentul.85
Antrenamentul aerob îmbunătățește activitatea cerebrală a persoanelor cu demență 86 , 87 și
poate stimula plasticitatea cerebrală chiar și în cazul persoanelor cu demență Alzheimer. 88
Antrenamentul proprioceptiv îmbunătățește conștientizarea propriului corp, echilibrul și
coordonarea, poate induce reorganizare corticală.89
Din considerente de siguranță, protocolul de studiu va include o evaluare amănunțită
clinică, senzorială și funcțională premergătoare includerii în studiu și criterii de excludere
care vor lua în considerație patologia asociată și restantul energetic și functional. Parametrii
fiziologici vor fi verificați înainte și după fiecare ședință, iar intensitatea, durata și
complexitatea exercițiilor vor fi stabilite în funcție de capacitatea funcțională a persoanei,
pentru beneficii maxime și reducerea riscurilor. 90 Stabilirea unui scop al activității este foarte
important pentru activizarea persoanei cu demență și pentru angajarea acesteia într- activittate
fizică, inclusive în ce privește mersul. 91 Persoana cu demență va fi supraveghetaă
îndeaproape pe durata exercițiilor de către persoana care acordă îngrijire și de către
fizioterapeut.
4.4.Spațiul SENSE-GARDEN
Spațiul terapeutic pentru RT trebuie să asigure mediul propice pentru desfășurarea
ședinței de RT. Spațiul terapeutic destinat RT introduce persoana în atmosfera necesară
desfășurării optime a intervenției de RT, direcționează și atrage persoana în parcursul
terapeutic, prezintă persoanei diferite elemente cu efect de trigger de RT și, de asemenea,
pregătește persoana pentru reintegrarea firească în mediul individual și social, susținând
comunicarea eficientă și reconectarea persoanei cu momentul prezent.
Noțiunea de spațiu terapeutic nu este nouă, dar conceptul capătă noi dimensiuni când
se adresează domeniului reabilitării medicale. În reabilitarea medicală, subiectul este
persoana cu dizabilități, care, ca rezultat al unui deficit funcțional, manifestă restricții în ce
privește activitatea și capacitatea sa participativă în tot ceea ce înseamnă viața socioprofesională. Intervenția de reabilitare are ca ultim scop optimizarea funcționalității,
creșterea nivelului de calitate a vieții acestei persoane.
Spațiul definit de sistem va avea funcție terapeutică per se. Percepția spațiului se
obține prin procesarea complexă a informațiilor provenite de la toți analizatorii. Se definesc
astfel percepția profunzimii și distanțelor (via analizatorul vizual, și via analizatorul auditiv),
percepția gravitațională și a distanțelor definite de obiectele aflate în imediata apropiere (via
sensibilitatea kinestezică și tactilă și analizator vestibular). Navigația prin spațiul
tridimensional este posibilă ca urmare a integrării multisenzoriale și constanței percepției. 92
Pentru stabilirea dimensiunilor utile ale spațiului destinat SENSE-GARDEN s-a
întreprins o cercetare bibliografică de antropometrie funcțională. În cazul SENSE-GARDEN,
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parametrii dimensionali ai spațiului vor fi limitați la cei necesari antrenamentului vizual și
motor, pentru a ne conforma unuia dintre principiile designului pentru un mediu potrivit
persoanelor cu demență, anume acela de a oferi acestora spații la scala umană. Dimensiunile
unei clădiri vor avea efect asupra comportamentului și stării emoționale a unei persoane cu
demență, prin acțiunea a trei factori: numărul persoanelor pe care aceasta le întâlnește,
dimensiuniel totale ale clădurii și dimensiunile componentelor arhitecturale (uși, camere,
holuri). O persoană cu demență poate fi intimidată de mărimea încăperilor și căilor de acces,
ca și de apariția unei multitudini de interacțiuni și alegeri. Scalarea corespunzătoare va face
persoana cu demență să simtă că deține controlul asupra situației în care se află.93
Accesul la/în sistem trebuie să fie posibil și pentru persoanele ce ambulează în fotoliu
rulant. Standardele arhitectonice recomandă un front de 0,90 m pentru un culoar de deplasare
accesibil fotoliilor rulante. Spațiul trebuie să permită și întoarcerea cu 180 de grade a unui
fotoliu rulant, standardele indicând, pentru aceasta situatie, un spațiu cu front de 2,40 m. 94
Înălțimea spațiului util trebuie să depășească atât înălțimea persoanei în stațiune
bipedă statică, cât și în dinamică. Lungimea minimă utilă a spațiului terapeutic se va calcula
în funcție de necesarul minim pentru un antrenament funcțional motor, senzitivo-senzorial și
cognitiv.
Cel puțin una dintre direcțiile de mișcare ale spațiului terapeutic trebuie să asigure
distanța minimă de deplasare necesară pentru un antrenament vizuospațial eficient. Câmpul
vizual central, atunci când privim drept înainte, cuprinde un spațiu conic cu 54 o în plan
orizontal, 10o în jos și 27o în sus. O persoană cu înălțimea de 1,70m are nevoie de un spațiu
cu adâncimea de 3 m pentru a putea avea informații din câmpul vizual central legate de
aspectul pardoselii/solului. 95
Pentru un antrenament vizual-kinestezic, care implică adaptarea gradului de contracție
a mușchilor ciliari oculari odată cu modificarea distanței până la obiectul privit (antrenament
al percepției monoculare) sunt suficiente spațiile cu profunzime sub 2 metri. Pentru un
antrenament binocular de convergență și stereopsis (cu triangulație pentru evaluarea distanței
până la un obiect și evaluarea dimensiunilor acestuia), ca și pentru un antrenament de
percepție monoculară ce implică expansiunea optică (modificarea dimensiunilor imaginii de
pe retină odată cu modificarea distanței dintre ochi și obiect) ca și efectul de profunzime
kinetică și paralaxa, sunt necesare profunzimi mai mari ale spațiului de lucru.96,97
Evident, o importanță deosebită pentru acest tip de antrenament o au nivelul de
iluminare a spațiului de lucru și unghiurile sub care componentele spațiului sunt iluminate. 98
Antrenarea percepției profunzimii spațiului este necesară în special,dar nu numai
pentru persoanele cu hemianopsie și hemineglijare ca urmare a unor leziuni cu localizarea în
cortexul irigat de artera cerebrală mijlocie. 99
Pentru a stimula participarea activă a unei persoanei care prezintă, printre altele,
dizabilități de ambulație, dimensiunile spațiului terapeutic trebuie să contribuie, alături de alți
factori, la reducerea fricii de cădere și a fricii de mișcare.100
Spațiul este perceput prin procesarea tuturor input-urilor senzitivo-senzoriale vizuale,
auditive, olfactive, tactile, termice, proprioceptive. Totul contează – culoare, mărime, formă,
unghiul sub care cad razele luminoase, parfumul, acustica (percepția directă). La acest input
se adaugă trăirea personală pe plan emoțional, conexiunea cu experiențele personale
memorate, cu reperele culturale și cu capacitatea cognitivă de descifrare a planurilor și
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dimensiunilor existenței (percepția indirectă). Percepția corectă și cât mai completă a
spațiului este foarte importantă pentru orientarea spațială și, în general, pentru proiectare și
desfășurarea comportamentului explorator.101
În cazul persoanelor cu demență, ca urmare a deficitelor de senzoriale și de percepție
(vedere periferică redusă, sensibilitate redusă la contraste în schimb sensibilitate accentuată la
strălucire, abilitate redusă de adaptare la lumină, acuitate vizuală redusă, percepție alterată a
culorilor – discern mai bine verde și albastru decât galben și roșu - și incapacitatea de a
distinge între culori pastelate)102 va trebui acordată o atenție deosebită aspectelor legate de
culorile predominante și pattern-urile utilizate la decorarea suprafețelor – acestea nu trebuie
să inducă stări confuzionale sau să inspire teamă, siguranța și confortul oferit de mobilierul
prezent în spațiul SENSE-GARDEN (fotolii cu suport de brațe și spetează înaltă în loc de
scaune); luminozitatea spațiului este foarte importantă, nu trebuie să existe umbre
(provocarea o va reprezenta proiectarea în condiții de iluminat de zi), nu trebuie să existe
suprafețe strălucitoare deranjante (atenție la textură), iar parcursul persoanei în spațiul
SENSE-GARDEN trebuie să răspundă și cerințelor dromomaniei (circuit în buclă) 103. Spațiul
trebuie să ofere repere pentru orientare și odihnă și stimulare senzorială multiplă 104 dar de o
complexitate și intensitate care să permită focalizarea pe experiențele oferite de echipamentul
SENSE-GARDEN.
4.5.Modalități de evaluare a emoțiilor în experiența SENSE-GARDEN
Evaluarea emoțiilor suscitate de experiența SENSE-GARDEN chiar în timpul
producerii acestora ne poate oferi, alături de mijloacele standard de evaluare a dispoziției,
comportamentului și funcțiilor cognitive (teste psihometrice și scale funcționale destinate
persoanelor vârstnice cu deficit cognitive și sindroame demențiale) poate reprezenta o
modalitate importantă de evaluare a calității echipamentului, a trigger-elor utilizate, a
tehnicilor de lucru și a modului cum este condusă ședința de terapie în SENSE-GARDEN.
Emoțiile sunt esențiale pentru dezvoltarea unui raționament și manifestarea unui
comportament. Emoțiile ghidează luarea deciziilor. Antonio Damasio arată cum absența
emoțiilor și sentimentelor poate distruge capacitatea de a raționa. Emoțiile reprezintă o
modalitate de percepție a stărilor propriului organism și o legătură directă între organism și
regulile sale proprii privind supraviețuirea, pe de o parte, și conștiință, pe de altă parte. Se
pare că organismuul uman este dotat de la început cu o necessitate aprinsă de a face alegeri,
alegeri pe care mintea social le utilizează pentru construirea comportamentului. 105
Emoțiile influențează procesele de memorizare prin susținerea atenției selective (prin
prioritizarea proceselor cognitive și selectivitatea tipului de codare a informației). 106 Emoția,
determinând depunerea unui efort mai mare în experiența respectivă, face ca evenimentul
respective să fie procesat la un nivel mai profund, susține introspecția și repetiția mentală și
determină anumite reacții fiziologice (printre care și descărcarea de hormoni care afectează
consolidarea memoriei) îmbunătățește posibilitatea consolidării memoriei în perioada de
retenție și stocare a informației și posibilitatea ca informația memorată să capete caracter
permanent.107
Emoțiile influențează și procesele de reamintire, prin efectul lor contextual. O
anumită stare emoțională are tendința să ne stimuleze aducerea aminte a evenimentelor
înregistrate în aceeași stare. Mecanismul ce stă la baza amintirii unei emoții simțite cândva se
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modifică în timp: pe măsură ce memoria episodică slăbește, crește importanța memoriei
semnatice. Persoanele în vârstă au tendința să prezinte o favorizare a informațiilor pozitive
din memoria de lungă durată.108 Efectul acesta de pozitiviare este posibil să se datoreze nu
atât unei degenerări amigdaliene (teoria îmbătrânirii creierului – Cacioppo, 2011) cât unei
mai atent aplicate strategii de regularizare a emoțiilor (teoria controlului cognitiv – KrylaLighthall 2005, teorie susținută de constatarea activității mai accentuate la nivelul cortexului
prefrontal la persoanele în vârstă, coparativ cu adulții mai tineri, atunci când procesează
emoții). 109
Efectul emoțiilor asupra persoanelor cu demență este recunoscut. 110 , 111 , 112 , 113 .
Rezultatele studiilor privind memoria susținută emotional la pacienții cu Alzheimer sugerează
că acest fenomen poate fi utilizat în managementul zilnic al persoanelor cu Alzheimer. 114
Semnificația emoțională și importanța socială a unui eveniment sau obiect îmbunătățesc
șansele ca acesta să fie reamintit de către o persoană cu demență. 115, 116
Metodă ce s-a dovedit eficientă în ce privește îmbunătățirea dispoziției, funcțiilor
cognitive, comportamentului și calității vieții persoanelor cu demență și persoanelor care
asigură îngrijirea acestora, terapia prin reamintire utilizează o gamă largă de triggere care
declansează emoții care activează procesele de reamintire 117.
Aspecte ale emoțiilor ce ar putea fi studiate în cadrul proiectului cuprind: valența,
intensitatea și capacitatea de activare a emoțiilor, dimensiunea personală și socială a acestora,
relația emoțiilor cu dimensiunea cognitiv-volitivă, relația capacitate emoțională cu stadiul
demenței, relația cu alte intervenții terapeutice.Putem nota că există modalități subiective de
evaluare a emoțiilor: autoraportarea (informal, în conversație, sau în cadrul aplicării unui
instrument psihometric - rezultatul trebuie triangulat pentru aprecierea gradului de
veridicitate). Modalitățile obiective de evaluare a emoțiilor includ testele proiective,
observarea directă și o serie de modalități tehnice, majoritatea adresându-se evaluării
efectelor psihofiziologice.
Pentru a întocmi o imagine de ansamblu asupra modalităților tehnice de obiectivare a
emoțiilor (metode directe sau prin intermediul reacțiilor psihofiziologice determinate) ce ar
putea fi utile pentru evaluare a emoțiilor în experiența SENSE-GARDEN, echipa UMFCD a
întreprins o cercetare bibliografică și webografică. Metodele de obiectivare și evaluare a
emoțiilor includ: cuantificarea activității cardiace (puls și variabilitatea bătăilor cardiace) 118,
tensiunea arteriale 119 , activitatea respiratorie 120 , evaluarea activității electrodermale
(potențiale electrice ce suferă modificări sub acțiunea hormonilor de stress, mai ales)121,122,
electromiografia wireless 123 , electroencefalografie wireless 124 , rezonanța magnetică
funcțională125 și spectrometria în infraroșu 126, tehnica de recunoaștere a expresiilor faciale127
și de cuantificare a nivelului de activitate 128 pe durata unui experiment, analiza
computerizată a vocii129, modificarea temperaturii pe anumite teritorii cutanate. 130
Prin analiza ulterioară a acestor metode, echipa SENSE-GARDEN va stabili
oportunitatea utilizării anumitor metode, ținând cont de limitele utilizării acestora în studii în
cazul persoanelor cu și fără afectare cognitivă: accesibilitatea redusă și crearea unui mediu
ostil (pentru aparatura de spectroscopie în infraroșu și rezonanță magnetică funcțională),
intruzivitatea (pentru electroencefalografie și electromiografie), aparența de aplatizare
afectivă a persoanelor cu demență (barieră pentru utilizarea tehnologiei de recunoaștere
computerizată a expresiilor faciale asociate emoțiilor), lipsa de evidențe științifice general
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acceptate privind eficiența ca metodă de diagnostic și de evaluare (cazul dispozitivelor de
diagnostic nonlinear care au posibilitatea de recunoaștere a unui număr de stări emoționale),
dependența de microclimat (termografia, măsuratorile de activitate electrodermală).
4.6.Interviu cu utilizatorii SENSE-GARDEN – concept și subsisteme
Interviurile s-au desfășurat în perioada 26 octombrie 2017 – 31 octombrie 2017, în
cadrul Clinicii de Recuperare Neurologică a Spitalului Universita de Urgență Elias din
București, după obținerea consimțământului informat al participanților. Au participat 6
grupuri de câte 3 participanți: 2 grupuri de persoane cu deficit cognitiv ușor și mediu ca
urmare a unor afecțiuni vasculare și traumatice cerebrale, 2 grupuri de persoane care acordă
îngrijire persoanelor cu deficit cognitiv în cadru informal și 2 grupuri care acordă îngrijiri
persoanelor cu deficit cognitiv în cadru instituțional. Participanții cu deficit cognitiv,
complianți și stabili psihoemoțional, au fost selectați cu acordul medicului șef de secție și al
medicului curant, dintre pacienții clinicii care au fost referiți psihologului clinician pentru
terapie de stimulare cognitivă, după un examen psihologic amănunțit, iar psihologul clinicii,
membru al echipei de proiect, a participat la ședințele de studiu.Participanților li s-a prezentat
proiectul SENSE-GARDEN (prezentare ppt – concept și servicii, categorii de triggere
utilizate) în cadrul unor ședințe de tip focus grup. Pe durata prezentării s-au notat manifestări
și păreri cu privire la cele prezentate. După finalizarea prezentării, fiecare participant a
răspuns unui set de întrebări privind aspecte de utilizabilitate ale sistemului și s-au
cerut/exprimat sugestii de optimizare/personalizare a experienței în SENSE-GARDEN.
Rezultatele au fost sistematizate într-un tabel și trimise către coordonatorul de proiect pentru
centralizare și analiză.
Toți participanții au fost încântați de inițiativa SENSE-GARDEN, și-au exprimat
nerăbdarea de a participa la studiile privind dezvoltarea sistemului și la aplicațiile clinice de
după finalizarea proiectului. S-a propus și varianta de terapie de grup, precum și adăugarea
unui covor rulant pentru experiența de tip Drumul vieții. Toți participanții cu deficit cognitiv
au considerat foarte importantă personalizarea experienței prin utilizare aalbumelor și
înregistrărilor video de familie și audierii muzicii preferate. S-a propus și adăugarea de
elemente de terapie prin dans, precum și vizualizarea de locuri necunoscute anterior
utilizatorului.
Persoanele care acordă îngrijiri au considerat foarte importante aspectele legate de
asigurarea microclimatului în spațiul destinat SENSE-GARDEN, crearea unei atmosfere de
încredere și calm și comunicării verbale și nonverbale. Toți participanții consideră că este
foarte important ca personalul care va aplica terapie SENSE-GARDEN să fie bine instruit
pentru lucrul cu persoanele cu deficit cognitiv și sindroame demențiale, să fie empatic și să
aibă aptitudini de comunicare deosebite.
5. Raport privind deplasările și activitatea de diseminare
Echipa parteneră UMFCD (Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila) a
participat la întâlnirea de demarare a proiectului. Întâlnirea a avut loc pe 6-7 iunie 2017, în
Hamont-Achel, Belgia, în sediul Așezământului de îngrijire pentru persoane cu demență
„Vulpia”, deasemenea partener în proiect. Programul a inclus prezentarea partenerilor și a
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rolului acestora în proiect, definirea viziunii SENSE-GARDEN, analiza modalităților de
evaluare obiectivă a experienței utilizatorilor SENSE-GARDEN. Echipa UMFCD a prezentat
instituția parteneră UMFCD și rolurile echipei UMFCD, precum și modalități de evaluare a
parametrilor psiho-fiziologici (prezentarea „Measuring emotions”).
În cadrul celui de - Al 40-lea Congres Național Anual de Reabilitare Medicală, 2730 septembrie 2017, desfășurat la Sibiu, Hotel Ramada, manifestație științifică națională cu
participare internațională, echipa UMFCD a prezentat următoarele lucrări:
„Designul universal într-o abordare interdisciplinară – importanța accesibilității în
centrele pentru persoane vârstnice”. Autori: Mihaela Zamfir-Grigorescu, Mihai Zamfir,
Andreea-Georgiana Marin, Ileana Ciobanu, Artur Serrano, Mihai Berteanu. Al 40-Lea
Congres Național Anual De Reabilitare Medicală Cu Participare Internațională. Volum De
Rezumate. Editura Medicală Universitară Craiova, 2017. ISSN 2457-9785. Pag. 32-33.
„Rolul grădinilor terapeutice în cadrul căminelor pentru persoane vârstnice cu
demență, un instrument de mediu semnificativ”. Mihaela Zamfir-Grigorescu, Ileana
Ciobanu, Mihai Zamfir, Andreea-Georgiana Marin, Artur Serrano, Mihai Berteanu. Al 40-lea
Congres Național Anual De Reabilitare Medicală Cu Participare Internațională. Volum De
Rezumate. Editura Medicală Universitară Craiova, 2017. ISSN 2457-9785. Pag. 54.
„Cum măsurăm emoțiile”. Ileana Ciobanu, Andreea Georgiana Marin, Artur Serrano,
Mihai Berteanu. Al 40-Lea Congres Național Anual De Reabilitare Medicală Cu Participare
Internațională. Volum De Rezumate. Editura Medicală Universitară Craiova, 2017. ISSN
2457-9785. Pag. 66-67.
În cadrul Conferinței Internaționale ELAPSYT 1, Prima Conferință Internațională
de Psiho-lingvistică organizată în perioada 12-15 octombrie 2017 de Institutul de Lingvistică
„Iorgu Iordan” al Academiei Române, în sediul Institutului de Lingvistică – Academia
Română,București, echipa UMFCD a prezentat lucrarea:
„The Emotional Response As Outcome In Reminiscence Therapy” Andreea Marin,
Ileana Ciobanu, Artur Serrano, Mihai Berteanu. The First International Conference on
Emotions, Language Processing and Psycholinguistic Testing ELAPSYT 1 – Book of
Abstracts. Editura Universității București 2017. ISBN: 978-606-16-0924-6. Pag. 73-75.
În cadrul Simpozionului Național de GerontoPsihologie din 20 octombrie 2017 (în
cadrul celui de-al IX-lea Congres Național de Geriatrie și Gerontologie cu participare
internațională, 19-22 octombrie 2017), echipa UMFCD a prezentat lucrarea:
”Spațiul terapeutic pentru Reminiscence Therapy - o abordare interdisciplinară”
Ileana Ciobanu, Mihaela Zamfir, Andreea Georgiana Marin, Mihai Zamfir, Artur Serrano,
Mihai Berteanu. Al IX-lea Congres Național de geriatrie și Gerontologie cu Participare
Internațională – Geriatria și Gerontologia în România – 65 de ani de prezență națională și
internațională. Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan, București, sediul
Otopeni. 19-22 oct 2017. Romanian Journal of Gerontology nd Geriatrics 2017, ISSN 02542307. Vol.6, no.1. pag 38-39.
6. Pagina de web a Proiectului SENSE-GARDEN
http://www.webdisplay.be/sgws/index.html
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7. Anexe
I.

„Manualul de etică și legislație al Proiectului SENSE-GARDEN ” - Versiunea 1.

II.

„Designul universal într-o abordare interdisciplinară – importanța accesibilității în
centrele pentru persoane vârstnice” – rezumat publicat

III.

„Rolul grădinilor terapeutice în cadrul căminelor pentru persoane vârstnice cu
demență, un instrument de mediu semnificativ” – rezumat publicat

IV.

„Cum măsurăm emoțiile?” – rezumat publicat

V.

„The Emotional Response As Outcome In Reminiscence Therapy” – rezumat publicat

VI.

”Spațiul terapeutic pentru Reminiscence Therapy - o abordare interdisciplinară” –
rezumat publicat
8. Concluzii

Au fost studiate caracteristicile tipurilor de triggere de TR aplicabile prin intermediul
echipamentului SENSE-GARDEN, precum și modalități de evaluare a efectului imediat al
aplicării acestora, în vederea dezvoltării protocolului de studiu pentru evaluarea utilizabilității
și eficienței SENSE-GARDEN.
A fost elaborat Manualul de Etică și Legislație al Proiectului SENSE-GARDEN, întro primă versiune.
S-a realizat un prim set de interviuri cu utilizatori potențiali ai sistemului SENSEGARDEN, în cadrul procesului de cercetare-dezvoltare centrat pe utilizator.
Rezultatele studiilor bibliografice au fost prezentate în manifestări științifice de
specialitate.
Responsabil de proiect
Prof. Univ. Dr. Mihai Berteanu
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