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Abstract: Bogăţia cea mai importantă a ţării - este sănătatea populaţiei sale, dar din păcate, în ultimii ani, 
ne pierdem o avere. În aceste vremuri de criză  persoanele sunt expuse în mod constant la riscul de leziuni 
diverse: pe strada, la locul de muncă, în maşină, şi în cursul conflictelor armate. Cele mai multe dintre 
leziuni sunt însoţite de fracturi, de obicei, ce duc mai apoi la un diagnostic de imobilizare fie parţială sau 
totală. Aceste persoane  cu nevoi speciale merită să li se atribuie principiul egalităţii şanselor, iar din 
unghiul creatorilor de produse aceasta e posibil  prin asigurarea cu produse de îmbrăcăminte care ar 
contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea independenţei acestei categorii de persoane. Lucrarea 
a avut drept scop reflectarea nivelului actual de asigurare a persoanelor spitalizate cu produse funcţionale 
precum şi clasificarea acestora in vederea asigurării cerinţelor impuse de purtătorii acestei categorii. 
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Nivelul actual de asigurare cu produse de îmbrăcăminte a persoanelor cu nevoi speciale. Dacă în 

spitalele din R. Moldova, pacienţii sunt îmbrăcaţi în haine de acasă nepotrivite cum ar fi, costum de sport, 
pijamale sau alte produse, atunci în clinicele din occident pacienţii beneficiază de aşa numitele halate 
universale de spital cu grad înalt de funcţionalitate. În ultimele decenii, problema asigurării cu produse 
funcţionale şi conforme a persoanelor cu nevoi speciale în condiţii de spitalizare a devenit tot mai importantă 
[1].  

În urma studiului de analiză a nivelului actual de asigurare cu produse de îmbrăcăminte a persoanelor 
aflate în condiţii de spitalizare şi cu nevoi speciale, efectuat în spitalele din R. Moldova, s-au desprins 
următoarele situaţii: 
• Persoanele spitalizate drept produse de salon folosesc haine din garderoba personală; 
• Pijamaua este înlocuită cu bluze de zi cu zi şi pantaloni de trening tip sport; 
• Halatul de salon este un halat obişnuit pe care femeile le  folosesc în condiţiile de casă; 
• Lenjeria de pat este înlocuită cu cea de acasă adusă de fiecare pacient spitalizat. 

În figura 1 se prezintă produsele de îmbrăcăminte folosite la ora actuală de pacientele femei, în condiţii 
de spitalizare în R. Moldova. 

 

Fig. 1 Nivelul actual de asigurare cu produse vestimentare a persoanelor spitalizate 
 

Înterpretări şi propuneri în vederea asigurării cu produse de îmbrăcăminte pentru persoane cu 
nevoi speciale. În prezent atît spitalele cît şi producătorii se confruntă cu problema asigurării cu produse 
special adaptate condiţiilor de spital, şi prezintă cereri de produse ce ar poseda: proprietăţi antibacteriene, 
grad inalt de funcţionalitate, confortabilitate şi nu în ultim rînd aspect estetic plăcut, deoarece produsele 
aduse de pacienti nu corespund nici unui criteriu din cele enumerate. În vederea soluţionării [2] problemei de 
asigurare cu produse speciale a persoanelor cu nevoi speciale, ca prima etapă s-a propus elaborarea schemei 
de clasificare a îmbrăcămintei speciale pentru persoane spitalizate. 
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1.Îmbrăcăminte exterioară 
 

 Halate - permite de a se pregăti pentru tratamente, de a se  întâlni cu medic, sau de a trece tratamente 
fără a fi nevoie de a se  schimba. [3] 

Caracteristici generale: 
• Sistem de închidere pe capse, găici – pentru a uşura desciderea în timpul procedurilor; 
• deschidere în regeunea mînecii – pentru preluarea tensiunii arteriale, în cazul purtării gipsului, 

preuarea sîngelui, în cazul punerii pucurătoarei sau pentru alte proceduri medicale; 
• este prezentă o suprapunere pentru a păstra demnitatea atunci când se deplasează ;  
• este purtată în perioada post-chirurgicale de recuperare 

 Pantaloni -  adaptivi pentru comfortul în timpul tratamentelor ambulatorii medicale, examene 
medicale, terapie fizică; uşor de utilizat; trebuie să oferă acces rapid la picioare.  

Caracteristici generale: 
• Sistem de închidere pe capse, găici– pentru a uşura desciderea în timpul procedurilor; 
• deschidere în laterală cu ajutorul benzilor ascunse – pentru examene medicale şi fizio- terapie;  
• deschidere la spate – în cazul persoanelor cu handecap care nu pot să se îmbrace sîngure fără ajutorul 

altor persoane; 
• este purtată în perioada post-chirurgicale de recuperare. 

 Tricou  - permite de a se pregăti pentru tratamente, de a se  întâlni cu medic. 
Caracteristici generale: 
• sistem de închidere pe capse, găici – pentru a uşura desciderea în timpul procedurilor; 
• deschidere în regeunea mînecii – pentru preluarea tensiunii arteriale, în cazul purtării gipsului, 

preuarea sîngelui, în cazul punerii pucurătoarei sau pentru alte proceduri medicale;  
• este prezentă o suprapunere pentru a păstra demnitatea atunci când se deplasează  este purtată în 

perioada post-chirurgicală de recuperare. 
 

 
  

Tricou cu deschiderea în 
regiunea bustului 

Halat cu deschiderea în regiunea   
umerilor, mîinecilor şi părţilor laterale 

Pantaloni cu deschiderea laterală 

Fig 2 Îmbrăcăminte exterioară [3] 

 
2.Îmbrăcăminte pentru condiţii de  spitalizare 

 
 Cămaşă de noapte – promovează demnitatea de adaptare la nevoile celor care au dificultăţi în  

dezbrăcare în timpul trecerii unor proceduri. [4] 
Caracteristici generale: 
• sistem de închidere pe capse, găici – pentru a uşura desciderea în timpul procedurilor cu deschidere 
în spate ; 

• deschidere în regiunea bustului  - pentru persoane care au nevoie de chimioterapie, sau pentru 
persoanele cu dificultăţi de mişcare şi pot fi oferite femeilor care doresc să alăpteze; 

• deschidere în regiunea umărului – în cazul persoanelor trataţe prin chimioterapie; 
• deschidere în regiunea mînecii – pentru preluarea tensiunii arteriale, în cazul purtării gipsului, 
prelevarea probelor de sînge, în cazul aplicării picurătoarei sau pentru alte proceduri medicale;   
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• este prezentă o suprapunere pentru a păstra demnitatea atunci când se deplaseazălenjerie de corp.  
 maiouri - este un articol de lenjerie (cu sau fără mâneci), care se îmbracă direct pe corp, acoperind 

partea superioară a acestuia. 

   
Camaşa de noapte cu 
deschiderea  laterală 

Cămaşa de noapte cu deschiderea  
în regiunea bustului 

Maiou cu deschiderea în regiunea 
bustului 

Fig 3 Îmbrăcăminte pentru spitalizare [3] 
 

3.Produse de lenjerie 
 

 Sutiene - este un articol de vestimentaţie exclusiv feminin alcătuit din două cupe care acoperă sânii. 
Are rolul de a susţine sânii, de a da altă formă siluetei şi rol în apărarea pudorii. 

 Chiloţii - sunt articolele de vestimentaţie care acoperă zona pubiană şi fesele celor ce îi poartă. 
Protejează organele genitale de contactul direct cu îmbrăcămintea exterioară care prezintă senzaţii asprime,  
deasemeni şi rol în păstrarea igienei intime. 
 

 
 

Sutien cu deschidere din 
faţă 

Sutien cu deschidere din faţa Chiloţi cu buzunar 

Fig 4 Produse de lenjerie [3] 
 

4.Produse pentru membre superioare şi inferioare 
 

 Mănuşi - este o piesă de vestimentaţie care acoperă şi protejează întreaga mână. 
 Ciorapi –produs de îmbrăcăminte care acoperă piciorul, confecționat din fire de bumbac, de lână, 

de mătase sau din fire sintetice. Deasemeni au rol de asigurare a confortului termic . 
. 

 
  

Mănuşi Ciorapi Jambiere 
Fig 5 Produse pentru membre superioare şi inferioară [4] 

 



378 

 

În urma analizei sortimentului de produse vestimentare destinate personelor cu nevoi speciale şi 
caracteristicile acestora s-a propus clasificarea schematică din fig. 6.  

 
 

Fig 6 Clasificarea produselor de îmbrăcăminte pentru condiţii de spitalizare 
 
Concluzii  
 
Spitalele din Republica Moldova nu sunt asigurate cu produse de îmbrăcăminte speciale pentru persoane 

spitalizate,  deoarece spitale nu despun de resurse materiale necesare şi nici producătorii nu pot propune un 
sortiment corespunzător. În acest caz  persoanele spitalizate sunt nevoite să aducă îmbrăcămintea proprie din 
condiţiile de casă, iar aceasta  complică atit starea de confort a pacienţilor cît şi activitatea personalului 
medical, din motive că aceasta poate contribui la dezvoltarea diferitor  boli infecţioase. 

Asigurarea persoanelor spitalizate cu produse de îmbrăcăminte funcţionale şi corespunzătore cerinţelor 
impuse de purtători a devenit o direcţie importantă pentru producătorii de produse vestimentare. Producătorii 
încercă să adapteze produsele existente la cerinţele specifice prin  aplicarea cusăturilor plate, pentru a reduce 
frecarea, aplicarea benzii Velcro, aplicarea materialelor elastice, însă pentru asigurarea cu produse conforme 
este necesar de acrea produse noi începînd cu etapa de creare, proiectare şi tehnologie de realizare specifică 
acestei categorii de produse.  

Acest studiu va servi la crearea şi proiectarea  produselor vestimentare funcţionale destinate persoanelor 
cu nevoi speciale în condiţii de spitalizare. 
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