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Abstract:  Evaluarea produselor de îmbrăcăminte pentru femeile spitalizate în  maternitate permite 
constatarea faptului necesităţii abordării sistemice în analiza ergonomică a acestor produse, determinarea 
parametrilor optimi de proiectare, elaborarea structurilor vestimentare optime, proiectarea elementelor 
constructiv-funcţionale necesare acestui tip de produse. Scopul acestei lucrări este de a identifica nevoile 
speciale a femeilor spitalizate în maternitate şi dezvoltarea produselor în contextul satisfacerii cerinţelor 
consumătorilor. 
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Nevoia de îmbrăcăminte, care are caracteristici distinctive, dobândeşte o importanţă semnificativă pentru 

femeile spitalizate în maternitate. Îmbrăcămintea de spitalizare influenţează calitatea serviciilor medicale, 
psihologia şi confortul pacientelor. Spre deosebire de practica internaţională gama de vestimente pentru 
spitalizare, în Republica Moldova nu respectă standardele medicale moderne. Crearea unui produs de spital 
confortabil si estetic, cu elemente de design funcţionale care să faciliteze punerea în aplicare a procedurilor 
medicale, nu va contribui doar la tratament şi reabilitare a pacientelor, dar va creşte, de asemenea, nivelul de 
protecţie socială şi calitatea vieţii fiecărei persoane în timpul sarcinii [1]. 

Situaţia de pre-proiect a fost studiată prin realizarea sondajului în spitalul municipal nr.1, direcţionat 
către purtătorii produselor vestimentare. La sondaj au participat paciente,  personalul medical şi personalul 
de îngrijire. Chestionarul [2] este structurat în patru compartimente: primul se referă la date generale ce 
cuprindea starea civilă, vîrsta, nivelul venitului, categoria socială şi domiciliul actual, al doilea compartiment 
se referă la starea fizică: tipul, bolii, gravitatea bolii, gradul de imobilitate, gradul de îngrijire personală, 
zonele corpului expuse pentru tratament, al treilea cuprinde întrebări referitor la sortimentul  produselor: ce 
tipuri de produse vestimentare se utilizează la momentul actual şi în ce măsură produsele vestimentare 
utilizate satisfac  utilizatorii, ultimul  compartiment descrie cerinţele impuse produselor vestimntare şi anume 
aspectul estetic, comoditatea la îmbrăcare – dezbrăcare,  în ce măsură satisfac produsele vestimentare 
utilizate şi propuneri pentru imbunătăţire. 

Rezultatele sondajului pacientelor, personalului de îngrijire şi asistenţei medicale permit formularea 
cerinţelor împuse produselor vestimentare pentru femeile spitalizate în maternitate: 

 Sortimentul optimal de produse vestimentare poate fi constituit din cămaşă şi halat; 
 Produsul cămaşa trebuie sa fie de siluetă semiajustată sau dreaptă; 
 Produsul trebuie să fie comod la purtare şi la executarea procedurilor medicale; 
 Produsul trebuie să fie comod la îmbrăcare – dezbrăcare; 
 Produsul trebuie sa creeze confortul senzorial la paciente prin culori pastelate (cafeniu, galben, alb 
şi albastru) şi prin materiale textile cu tuşeu plăcut.  

În dezvoltarea sortimentului de îmbrăcăminte pentru femeile spitalizate în maternitate pot fi propuse o 
multitudine de produse special elaborate care v-or fi adoptate la specificul stării femeilor aflate în spital.  

 Modalităţi de a oferi acces la o anumită zonă pot fi diferite, ca varianta de diversificare a modelelor 
poate fi aleasă funcţia de localizare a procedurilor medicale,  particularităţile tratării acestea. Un exemplu de 
soluţii posibile a produselor pentru femei aflate în maternitate poate fi cămaşa-halat (figura 1). [3] 

Un beneficiu al modelului prezentat în figura 1 este că zonele selectate ale corpului pot fi accesate pentru 
examenare şi proceduri, fără deschiderea "zonei private". Un alt beneficiu, este faptul că zonele critice ale 
corpului pot fi expuse rapid pentru procedurile de urgenţă, cum ar fi transfuzii, injecţii şi monitorizarea 
cardiacă, fără ridicarea sau întoarcere a pacienţilor.  
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a) vedere din faţa b) vedere din spate 
 

Fig. 1 Cămaşă pentru maternitate 
 
Se propun articole de îmbrăcăminte de spital şi, în special halatul şi cămaşa pentru a păstra modestia unui 

pacient permiţând în acelaşi timp accesul rapid şi uşor la unele zone ale corpului (figura 2, 3).   
 

  

Fig. 2 Desenul tehnic al produsului cămaşă 
(spate, faţă) 

Fig. 3 Desenul tehnic al produsului halat 
(spate, faţă) 

 
Designul îmbrăcămintei de spitalizare în maternitate ar trebui să faciliteze poziţia sa corectă pe purtător 

şi ar trebui să asigure că îmbrăcămintea să rămînă fixată pentru perioada prevăzută de utilizare, luând în 
considerare factorii ambientali, împreună cu mişcările şi poziţia pe care purtătorul ar trebui să o adopte în 
timpul purtării. Pentru acest scop, mijloacele apropiate, ar fi sistemele adecvate de reglare a mărimii, care ar 
trebui prevăzute în aşa fel încât să îngăduie ca îmbrăcămintea să fie adaptată morfologiei purtătorului. [3] 

 
Concluzie 
 
Dezvoltarea produselor de îmbrăcăminte destinate utilizării de către paciente în timpul internării în 

maternitate, necesită o abordare specială, deoarece astfel de produse au cerinţe specifice: trebuie să fie 
funcţionale, ergonomice şi să oferă confort pentru pacient, pentru a oferi un efect pozitiv de reabilitare cu 
privire la drepturile pacientului, totodată de a permite personalului medical să efectueze procedurile medicale 
de calitate. Crearea îmbrăcămintei confortabile şi estetice pentru persoanele spitalizate în maternitate din 
punct de vedere constructiv – tehnologic uşurează efectuarea procedurilor, creşte nivelul de protecţie socială 
şi modul în care decurge aceasta. 
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