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În ultimii 50 de ani suntem martorii unui proces
continuu de tranziţie demografică, care afectează
atât ţările dezvoltate, cât şi pe cele în curs de dezvoltare.
Deşi populaţia mondială îmbătrâneşte, îmbătrânirea ca fenomen reprezintă un triumf al timpurilor
noastre, o reflectare a îmbunătăţirii stării generale
de sănătate, igienă şi dezvoltare socio-economică.
Pe de altă parte, creşterea alarmantă a procentului
persoanelor vârstnice generează probleme cu consecinţe sociale, politice şi economice.
Vârsta, în special o vârstă înaintată, este motivul
cel mai frecvent menţionat pentru discriminare în
Europa. Stigmatizarea, segregarea, discriminarea,
excluderea socială şi familială, pot aduce prejudicii
vârstnicului conducând la abuzuri şi violenţă, de
multe ori nu doar fizică.
Violenţa civică şi „ageismul de stat“ au o mare
influenţă asupra atitudinii generale a populaţiei, a
persoanelor tinere, în particular. Filozofia pragmatică a acestui proces în derulare este acela că îmbătrânirea nu este percepută ca o victorie asupra destinului biologic, ci ca o povară socială şi economică,
poate chiar un pericol pentru o societate care identifică de multe ori vârstnicul cu declinul, deteriorarea, dependenţa, dizabilităţile sau chiar demenţa.
În privinţa acestei probleme importante şi grave,
atitudinea publicului larg, dar chiar şi a profesioniştilor implicaţi pendulează între ignorare şi asumare,
balanţa fiind, din păcate, în defavoarea ultimei. De
aceea, orice demers care urmăreşte o mai bună cunoaştere şi înţelegere a fenomenului îmbătrânirii şi,
mai ales, a problematicii complexe care îl însoţeşte,
reprezintă o iniţiativă utilă.
Monografia „Abuzul şi violenţa asupra persoanelor vârstnice“ a autorului Dr. Constantin
Bogdan, apărută la editura ePublishers în decembrie 2016 se înscrie printre demersurile, destul de
firave printre specialişti, privind subiectul cărţii.
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Autorul este un prestigios specialist în geriatrie
şi bioetică medicală, recunoscut pe plan naţional şi
european, cu numeroşi ani de experienţă profesională în care s-a confruntat cu situaţii particulare, de
abuz asupra pacienţilor vârstnici.
Cartea are o introducere detaliată a problematicii abordate în care se face definirea şi diferenţierea
dintre abuz şi violenţă, susţinându-se importanţa
cunoaşterii celor două entităţi.
Noţiunile ştiinţifice, de specialitate, ale abuzului
şi violenţei reprezintă baza monografiei, cea care ar
trebui cunoscută şi însuşită de cei care prin natura
profesiei intră în contact cu astfel de cazuri: medici
geriatri, psihiatri, de familie, de medicină legală,
psihologi, asistenţi sociali, asistenţi medicali, sociologi, avocaţi, judecători etc. Descrierea ştiinţifică
a vulnerabilităţii şi a statusului de dependenţă a
vârstnicului sunt împletite cu date legislative universale, dar şi autohtone care privesc drepturile şi
protecţia persoanelor vârstnice.
Autorul prezintă abuzul ca pe o patologie medicală cu factori de risc, cauze de producere şi diagnostic, dar cu evoluţia şi prognosticul, particulare,
din sfera socialului. Tipurile de abuz sunt numeroase, fiind descrise detaliat de autor, cu exemple-cazuistice întâlnite de-a lungul carierei de medic geriatru, reprezentând în acest mod, specificul cărţii.
O altă particularitate a cărţii este aceea că, înaintea fiecărui capitol se găseşte câte un citat original,
ce pregăteşte textul care urmează, ceea ce o face
unică, dovedind calităţile cu multiple valenţe ale
autorului.
Dr. Constantin Bogdan este o personalitate vastă
recunoscută atât în domeniul medical, cât şi în alte
domenii de creaţie, fiind membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi al altor societăţi
medicale româneşti şi mondiale, vicepreşedinte al
Uniunii Mondiale a Scriitorilor Medici, membru
fondator şi preşedinte al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti Români. Activitatea publicistică de
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specialitate a Dr. Constantin Bogdan constă în 12
cărţi publicate alături de alte capitole din monografii, manuale sau culegeri şi sute de articole din reviste de specialitate.
Experienţa prodigioasă în domeniul geriatriei a
D-lui Dr. C. Bogdan se regăseşte şi în paginile
acestei cărţi, care poate fi astfel prezentată, ca un

87

reper orientativ şi de iniţiere pentru generaţiile viitoare de specialişti, în abordarea discriminării vârstnicilor. Valoarea cărţii, datorată conţinutului competent, garantează lucrarea ca un util ghid medical
interdisciplinar în sprijinul activităţii medico-sociale, pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor
vârstnice.

