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4 - 6 octombrie 2011 – ISCHIA, ITALIA 

A treia întâlnire a proiectului a fost găzduită de 
partenerul din Italia, și a avut ca locație Biblioteca 
Municipală Antoniana de pe Insula Ischia. Din 
România a participat o delegație de 7 persoane. 
După cuvântul de bun venit și prezentarea 
participanților am fost invitați să vizităm un centru 
de îngrijire pentru persoane  vârstnice RSA Villa 
Mercede Serrara-Fontana o instituție publică 
finanțată atât din bugetul de stat cât și din 
contribuția familiilor.  
 

Vizita la Căminul "Villa Mercede Serrara-Fontana" 

La ora 10, partenerii proiectului CA-ME îmbarcați 
într-un microbuz, au pornit de-a lungul unui drum 
foarte îngust, cu multe viraje și vederi 
spectaculoase, pentru a ajunge R.S.A. Villa Mercede 
Serrara Fontana, un centru de îngrijire pentru 
persoanele vârstnice deschis în anul 2005. Spațiul 
căminul este împărțit pentru diferite funcții: centrul 
rezidential cu capacitatea de 29 de locuri și centrul 
de zi cu capacitatea de 20 de locuri. Căminul 
dispune de un serviciu de transport efectuat cu un 
microbuz, care este folosit pentru excursii pe 
teritoriul insulei, în special de către utilizatorii 
Centrului de Zi. 

  

Serviciu de tip rezidențial prevede îngrijirea totală a 
pacientului, astfel încât sunt folosite urmatoarele 
spatii:  
- spații comune (de recreere salon, sala de mese, 

sala TV, laborator pentru activități ocupaționale, 
sală de lectură, de îngrijire personală); 

- spații private (camere cu baie privată, TV și 
balcon cu vedere la mare) 

- spații tehnice (sala fizioterapie, fitness, centru 
medical, infirmerie, baie asistată); 

- salon de coafură și frizerie. 
 

 
 
Căminul este cald și foarte curat și răspunde celor 
mai înalte standarde de siguranță și de igienă.  Se 
afla în curs de amenajare o gradină pentru bolnavii 
de Alzheimer.  

Personalul căminului este numeros si este compus 
din:  un director medical, un geriatrician, o soră, 7 
asistente medicale, 6 animatori sociali, un psiholog, 
un asistent social, patru fizioterapeuti, 11 operatori 
de sănătate și sociali și 8 lucrători auxiliari. 
Stimularea socială este un aspect important de 
îngrijire la Serrara Fontana, doi membri foarte bine 
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pregatiti din ai echipei activând ca și coordonatori 
pentru toate activitățile sociale. 

Religia este o parte importantă a vieții din cămin, 
astfel că un preot vine si celebrează Liturghia în 
fiecare săptămână. 

Directorul căminului ne-a prezentat câteva aspecte 
ale legislației  acestor centre de îngrijire în Italia, 
referitoare la organizare și gestionare, îngrijirea 
medicală la domiciliu pentru bătrâni și persoane cu 
handicap și aspecte legate de costurile pentru 
admiterea într-un astfel de centru. 

 

 
 
Scopul principal al acestor servicii este de a reabilita 
persoanele vârstnice pentru a se putea muta înapoi 
la casele lor. Directorul Dr. Di Spigno a subliniat 
importanța activităților zilnice, comunicării, 
menținerera mobilității, terapia cognitivă 
terapia psihologică și comportamentală, 
socializarea, relațiile cu familia și personalul etc. 

Toți membrii personalului au fost primitori și 
prietenoși iar noi am fost tratați cu gustări și 
cocktail-uri minunate.  

În a doua zi a întâlniriii a avut loc o întâlnire cu 
autoritățile din Ischia, primarul, directorul regional 
pentru sectorul de sănătate, directorul integrării 
sociale și servicii de sănătate și de îngrijire. O 
problemă majoră cu care se confruntă acum Ischia 
și întreaga Italie este cea a imigrației. Cea mai mare 
proporție de imigranți sunt români, ucraineni, 
albanezi, etc.  Această problemă este complexă, 
deoarece forța de muncă din Italia, care acum 
activă, va îmbătrâni și va avea nevoie de ingrijire 
complexă. De aceea este foarte important ca 
sectoarele sănătății și asistenței sociale să fie bine 
dezvoltate și îmbunătățite continu. 

Ziua a continuat cu un workshop unde staff-ul și 
formatorii au lucrat în 5 grupuri de lucru pe exerciții 
din CAME Curriculum Core. 

După prânz fiecare partener a prezentat stadiul 
realizărilor sarcinilor din proiect.  

Următoarea întâlnire va avea loc în România în 
perioada 17 -20  Aprilie. 

 


