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1. Fundamente
Prezenta lucrare conţine Clasificarea internaţională a funcţionării,
dizabilităţii şi sănătăţii, cunoscută sub denumirea de CIF1. Obiectivul
general al Clasificării CIF este de a oferi un limbaj standardizat şi unitar,
precum şi un cadru general de descriere a stării de sănătate şi a celorlalte
stări asociate stării de sănătate. Sunt definite componentele sănătăţii şi
câteva din componentele asociate stării de bine (cum sunt educaţia şi
munca). De aceea, domeniile incluse în clasificaţia CIF pot fi considerate
deopotrivă domenii de sănătate, cât şi domenii asociate sănătăţii. Aceste
domenii sunt descrise din perspectiva organismului, individului şi societăţii
şi sunt grupate în două liste principale: (1) Structuri şi Funcţii ale
organismului şi (2) Activităţi şi Participare2. Ca şi clasificare, CIF grupează
anumite domenii3 în care se poate încadra o anumită persoană aflată într-o
anumită stare de sănătate (de exemplu, ce poate să facă sau să nu facă o
persoană cu o anumită boală sau tulburare). Funcţionarea este un termen
general în care sunt incluse toate funcţiile, activităţile şi participarea
organismului; similar, dizabilitate este termenul general pentru afectări,
limitări de activitate sau restricţii de participare. De asemenea, CIF listează
factorii de mediu care interacţionează cu toate aceste sintagme. În acest fel,
utilizatorul poate să alcătuiască un profil util privind funcţionarea,
dizabilitatea şi sănătatea unui individ, în mai multe domenii.
CIF aparţine „familiei” de clasificări internaţionale alcătuite de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru a fi aplicate la diverse aspecte legate de
sănătate. „Familia” clasificărilor internaţionale ale MS reprezintă un cadru
general de codificare a unei largi diversităţi de informaţii legate de sănătate
(de exemplu, diagnostic, funcţionare şi dizabilitate, motivul pentru care este
necesar un contact cu serviciile de sănătate etc.) şi utilizează un limbaj
unitar, standardizat, prin care se asigură o comunicare adecvată pe tema
sănătăţii şi a îngrijirii sănătăţii, în plan mondial, atunci când este abordat de
diversele discipline sau ştiinţe.
În clasificarea internaţională OMS, stările de sănătate (bolile, tulburările,
traumatismele etc.) sunt clasificate în principal in CIB (abreviere a

1

Textul reprezintă o revizuire a Clasificării internaţionale a afectărilor, dizabilităţilor şi
handicapurilor (ICIDH), publicată prima oară în 1980 de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, cu scop
experimental. Experimentată sistematic şi beneficiind de consultanţă internaţională în ultimii 5 ani,
clasificarea a fost adoptată şi aprobată la data de 22 mai 2001 de cea de-a 24-a Sesiune Generală a
OMS (prin Rezoluţia WHA54.21)

2
Aceşti termeni, care înlocuiesc termenii de „afectare”, “dizabilitate” şi „handicap” utilizaţi anterior,
lărgesc sfera de aplicare a clasificării pentru a permite şi descrierea unor experienţe pozitive. Aceşti
termeni noi sunt definiţi în Introducere şi detaliaţi în conţinutul cărţii. Trebuie reţinut că aceşti termeni
sunt utilizaţi cu anumite sensuri care pot să fie diferite de sensul acestora în utilizarea lor curentă.
3
Prin domeniu se înţelege un set practic şi cu o anume semnificaţie de funcţionări fiziologice,
structuri anatomice, acţiuni, sarcini sau arii de viaţă.
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Clasificării Internaţionale a Bolilor, rev.10)4, care furnizează un cadru
etiologic. Funcţionarea şi dizabilitatea asociate cu starea de sănătate sunt
clasificate în CIF. De aceea CIB şi CIF sunt complementare5, iar utilizatorii
sunt încurajaţi să utilizeze ambele ramuri ale familiei clasificărilor
internaţionale OMS. Prin CIB (rev.10) se asigură un „diagnostic” al bolii,
tulburării sau altor stări de sănătate, aceste informaţii fiind îmbogăţite cu
datele suplimentare oferite de elementele de funcţionare ale CIF6. Prin
utilizarea atât a informaţiilor privind diagnosticul, cât şi a celor referitoare la
funcţionare se poate ajunge la o imagine mai clară a stării de sănătate a
populaţiei, care poate fi ulterior considerată şi utilizată în procesul de luare a
deciziilor.
Familia clasificărilor internaţionale OMS reprezintă un instrument valoros
pentru a descrie şi a compara sănătatea populaţiilor în plan mondial.
Informaţiile legate de moralitate (oferite prin clasificarea CIB-rev.10) şi a
consecinţelor stării de sănătate (furnizate de CIF) se pot combina pentru
evaluarea generală a stării de sănătate a populaţiei, pentru a monitoriza
starea de sănătate a populaţiei şi pentru a vedea cum este aceasta repartizată,
dar şi pentru a estima contribuţiile pe care diversele cauze le pot avea asupra
mortalităţii şi ratei de morbiditate.
CIF nu mai este doar o clasificare a „consecinţelor unei boli” (versiunea din
1980), ci devine o clasificare a „componentelor sănătăţii” „Componentele
sănătăţii” identifică elementele constitutive ale sănătăţii, în timp ce
„consecinţele” se concentrează pe impactul sau pe rezultatul ulterior al
bolilor sau al altor stări de sănătate. Astfel, CIF se situează pe o poziţie
neutră în ceea ce priveşte etiologia, aşa încât cercetătorii, folosind metode
ştiinţifice adecvate, pot deduce implicaţiile cauzale. Similar, o astfel de
abordare diferă de abordarea pe baza „factorilor de determinare a stării de
sănătate” sau a „factorilor de risc”. Pentru a facilita studierea factorilor de
risc, CIF cuprinde a listă de factori de mediu care descriu contextul în care
trăiesc indivizii.

4

Clasificare statistică internaţională a bolilor şi a problemelor de sănătate asociate, rev. 10, Vol. 1-3,
OMS, Geneva, 1992 – 1994.

5

Este foarte important să se identifice suprapunerile dintre CIB (rev. 10) şi CIF. Ambele clasificări
încep cu sistemele organismului. Afectările se referă la funcţiile şi structurile corpului care sunt de
obicei părţi ale „procesului de îmbolnăvire” şi, ca urmare, sunt utilizate şi în CIB (rev.10). Cu toate
acestea, sistemul CIB (rev.10) utilizează termenul de afectare (ca semne şi simptome) ca fiind parte
din constelaţia ce reprezintă o „boală” sau, uneori, drept motiv pentru a se apela la servicii de sănătate,
în timp ce în sistemul CIF afectările sunt utilizate cu sensul de probleme ale funcţionării şi
structurilor organismului asociate cu stările de sănătate.
6
Două persoane cu aceeaşi boală pot prezenta niveluri de funcţionare diferite, după cum două
persoane cu acelaşi nivel de funcţionare nu trebuie să aibă neapărat aceeaşi stare de sănătate. Din
această cauză, prin utilizarea ambelor clasificări creşte calitatea datelor utilizate în scop medical.
Utilizarea clasificării CIF nu trebuie să ocolească procedurile obişnuite de diagnosticare. Pentru alte
situaţii, se poate utiliza doar clasificarea CIF.

4
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2. Obiectivele CIF
CIF este o clasificare cu scopuri multiple, proiectată pentru a servi unor
variate discipline şi domenii. Obiectivele sale specifice sunt prezentate pe
scurt în cele ce urmează:
•

Asigurarea unei baze ştiinţifice pentru înţelegerea şi studierea stării de
sănătate şi a stărilor asociate acesteia, a deznodământului şi a factorilor
determinanţi;

•

Stabilirea unui limbaj comun pentru a descrie starea de sănătate şi
stările asociate acesteia cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea dintre
diferiţi utilizatori, cum ar fi lucrători ai serviciilor de sănătate,
cercetători, cei care stabilesc politicile şi marea masă, inclusiv
persoanele cu dizabilităţi;

•

Realizarea unor comparaţii între state a datelor de sănătate, a
disciplinelor şi serviciilor de îngrijiri medicale într-o anumită perioadă;

•

Asigurarea unei scheme de codificare sistematice privind sistemele de
informaţii legate de sănătate.

Aceste obiective se interrelaţionează, mai ales pentru că necesitatea şi
utilizarea CIF impun construirea unui sistem coerent şi practic care să poată
fi utilizat de cei implicaţi în politicile de sănătate, asigurării calităţii
sănătăţii şi evaluării rezultatelor din diverse culturi.

2.1

Aplicaţii ale CIF

Încă de la publicarea versiunii experimentale din 1980, ICIDH (Clasificarea
internaţională a afectărilor, dizabilităţilor şi handicapurilor) a servit în
diverse scopuri, între care:
•

Ca instrument statistic – pentru colectarea şi înregistrarea de date (de
exemplu, în studiile şi în sondajele demografice sau în managementul
sistemelor informaţionale);

•

Ca instrument de cercetare – pentru a evalua şi măsura rezultate,
calitatea vieţii sau factorii de mediu;

•

Ca instrument de investigaţie clinică – în evaluarea nevoilor, adecvarea
tratamentelor la anumite condiţii, evaluarea profesională, reabilitare şi
evaluare a rezultatelor;

•

Ca instrument de politică socială – pentru planificarea securităţii
sociale, a sistemelor de compensaţie, în conceperea şi implementarea
politicilor;

•

Ca instrument de educaţie – în conceperea curriculum-ului, în
sensibilizarea opiniei publice şi în adoptarea unor acţiuni.
5
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Deşi este la origine o clasificare a stării de sănătate şi a stărilor asociate
acesteia, CIF se poate aplica şi în alte sectoare, ca de exemplu în asigurări,
securitate socială, securitatea muncii, educaţie, economie, politică socială şi
elaborarea legislaţiei generale şi în modificările de mediu. Este acceptată ca
una din clasificările sociale ale Naţiunilor Unite, făcând trimiteri la şi
incorporând Regulile Standard cu privire la egalizarea şanselor persoanelor
cu dizabilităţi7. Astfel, CIF reprezintă un instrument adecvat de
implementare a drepturilor omului, aşa cum sunt ele stipulate la nivel
internaţional şi mandatate prin legislaţiile naţionale.
CIF este utilă şi adecvată unui spectru larg de aplicare, ca de exemplu,
asigurările sociale, evaluările din domeniul îngrijirii de sănătate, sondajele
demografice la nivel local, naţional şi internaţional. CIF oferă acel cadru
conceptual de informare, aplicabil la problemele personale de sănătate,
inclusiv la prevenirea îmbolnăvirii, la promovarea sănătăţii şi îmbunătăţirea
participării prin eliminarea sau diminuarea obstacolelor şi prin încurajarea
asigurării de sprijin şi factori de facilitare în plan social. De asemenea, este
utilă şi pentru analizarea sistemelor de sănătate, atât din perspectiva
evaluării, cât şi a formulării politicilor acestora.

7

Regulile Standard cu privire la egalizarea şanselor persoanelor cu dizabilităţi Rezoluţie adoptată de
Adunarea Generală a ONU, sesiunea 48 din 28 decembrie 1993 (Hotărârea 48/96), New York,
Departamentul de informaţii al ONU.

6
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3. Prorietăţile CIF
Orice clasificare trebuie mai întâi să definească ceea ce clasifică, respectiv:
sfera de cuprindere, sfera de aplicare, unităţile de clasificare, organizarea şi
modul în care aceste elemente sunt structurate din punct de vedere al
interconectării dintre ele. În secţiunile ce urmează sunt explicate principalele
caracteristici ale CIF.

3.1

Universul CIF

CIF cuprinde toate aspectele sănătăţii umane şi unele din componentele
adiacente acesteia care ţin de bunăstare, componente care sunt descrise ca
domenii de sănătate şi ca domenii asociate sănătăţii8. Clasificarea se
menţine în contextul larg al sănătăţii şi nu acoperă circumstanţele care nu au
legătură cu sănătatea, de exemplu, cele determinate de factorii socioeconomici şi care nu au legătură cu sănătatea. De exemplu, datorită faptului
că oamenii aparţin unei rase, unui sex, unei religii sau unor grupuri cu
diferite caracteristici socio-economice, se pot crea restricţii în ceea ce
priveşte îndeplinirea unor sarcini în mediul în care aceştia trăiesc dar,
conform clasificării internaţionale a funcţionării, aceste restricţii de
participare nu sunt legate de sănătate.
CIF nu se referă doar la persoanele cu dizabilităţi: de fapt, CIF se referă la
toţi oamenii. Cu ajutorul CIF se pot descrie sănătatea şi stările asociate
sănătăţii, corelate cu oricare stare de sănătate, deci CIF are o sferă de
aplicare universală9.

3.2

Scopul CIF

CIF oferă o descriere a situaţiilor legate de funcţionare şi dizabilitate şi
restricţiile acestora şi serveşte drept cadru de organizare a acestor informaţii.
Informaţiile sunt structurate în manieră accesibilă, ca sens şi ca
interrelaţionare.
În CIF, informaţiile sunt organizate în două părţi. Partea 1 se ocupă de
Funcţionare şi Dizabilitate, iar Partea 2 acoperă Factorii contextuali. Fiecare
parte are două componente:

8

Exemple de domenii de sănătate: văz, auz, mers, învăţare şi memorie; exemple de domenii adiacente
sănătăţii: transport, educaţie, interacţiuni sociale.

9

Bickenbach JE, Chatterji EM, Ustun TB, Models of disablement, universalism and the ICIDH
(Modele de dizabilitate, universalism şi ICIDH), Social Science and Medicine, 1999, 48:1173 - 1187.

7

CIF

1.

Introducere

Componentele Funcţionării şi Dizabilităţii

Componenta Organism cuprinde, la rândul ei, două clasificări: una
referitoare la funcţiile sistemelor organismului şi una la structurile corpului.
În ambele clasificări, capitolele sunt organizate în conformitate cu sistemele
organismului.
Componenta Activităţi şi Participare acoperă gama completă de domenii
care evidenţiază aspecte ale funcţionării, atât din punct de vedere individual,
cât şi social.
2.

Componentele factorilor contextuali

Prima componentă a factorilor contextuali este o listă a factorilor de
mediu. Factorii de mediu au un impact asupra tuturor componentelor
funcţionării şi dizabilităţii şi sunt organizaţi, în manieră succesivă, începând
de la mediul din imediata apropiere a individului, până la mediul general.
Factorii personali reprezintă o componentă a factorilor contextuali, dar
aceştia nu sunt detaliaţi în CIF, din cauza marilor variaţii culturale şi sociale
asociate acestora.
Componentele funcţionării şi dizabilităţii din Partea 1 a CIF se pot exprima
în două moduri. Pe de-o parte, pot fi utilizaţi pentru a indica nişte probleme
(de exemplu, afectarea, limitarea de activitate sau restricţia de participare –
elemente descrise prin termenul de dizabilitate); sau, pe de altă parte, pot
indica aspecte neutre, legate de sănătate şi de stările asociate acesteia –
elemente descrise prin termenul de funcţionare).
Aceste componente ale funcţionării şi dizabilităţii sunt interpretate cu
ajutorul a patru constructe distincte, dar intercorelate. Cu aceste constructe
sunt operaţionalizate prin utilizarea de calificatori. Funcţiile şi structurile
organismului pot fi interpretate cu ajutorul schimbărilor de la nivelul
sistemelor fiziologice sau ale structurilor anatomice. În ceea ce priveşte
componenta Activităţi şi Participare, există două concepte: capacitate şi
performanţă (vezi secţiunea 4.2).
Funcţionarea şi dizabilitatea unei persoane sunt văzute ca o interacţiune
dinamică10 între stările de sănătate (boli, tulburări, leziuni, traumatisme, etc.)
şi factorii contextuali. După cum s-a arătat anterior, factorii contextuali
cuprind atât factori personali, cât şi factori de mediu. În clasificare este
introdusă o listă cuprinzătoare a factorilor de mediu ca o componentă
esenţială a CIF. Factorii de mediu interacţionează cu toate celelalte
componente ale funcţionării şi dizabilităţii. Înţelesul de bază al componentei
Factori de mediu este aceea de facilitare sau barare a impactului
caracteristicilor lumii fizice, sociale sau atitudinale.

10

În funcţie de utilizator, interacţiunea poate fi considerată ca proces sau ca rezultat.

8
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Unitatea de clasificare

CIF clasifică sănătatea şi stările asociate ale acesteia. De aceea, ca unitate de
clasificare se folosesc categoriile din cadrul domeniilor de sănătate şi
domeniilor asociate sănătăţii. Ca urmare, este de reţinut faptul că prin CIF
nu sunt clasificate persoane, ci se descrie situaţia fiecărei persoane într-o
anumită zonă din domeniul sănătăţii sau al stărilor asociate sănătăţii. Mai
mult, descrierea se face întotdeauna în contextul factorilor de mediu şi a
factorilor personali.

3.4

Prezentarea CIF

CIF este prezentată în două variante pentru a satisface cerinţele diverşilor
utilizatori şi pentru a se putea diferenţia pe niveluri de detalii.
Varianta integrală a CIF, respectiv cea prezentată în volumul de faţă, oferă o
clasificare detaliată pe patru niveluri. Acestea pot fi agregate într-un sistem
de clasificare de nivel superior care cuprinde toate domeniile din cel de-al
doilea nivel. Acest sistem pe două niveluri reprezintă varianta prescurtată a
CIF.

9
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Privire generală asupra componentelor CIF
DEFINIŢII11

În contextul sănătăţii:
Funcţiile organismului – funcţii fiziologice ale sistemelor
organismului(inclusiv funcţiile psihice)
Structurile corpului – părţile anatomice ale organismului(organe, membre
şi componentele acestora)
Afectări – probleme ale funcţiilor sau structurilor organismului, cum sunt
pierderile sau devierile semnificative
Activitatea – executarea unei sarcini sau a unei acţiuni de către un individ
Participarea – implicarea în situaţii de viaţă
Limitarea activităţii – dificultăţi pe care un individ le poate avea în a
executa activităţi.
Restricţii de participare – probleme pe care un individ le poate întâmpina
prin implicarea în situaţii de viaţă.
Factori de mediu – constituie mediul fizic, social şi atitudinal în care
oamenii trăiesc şi îşi duc propria existenţă.
Aceşti termeni sunt prezentaţi în general în Tabelul 1 şi în termeni
operaţionali în secţiunea 5.1. După cum este ilustrat în Tabelui 1:
•

CIF are două părţi, fiecare cu două componente:
Partea 1.
(a)
(b)

Funcţionare şi Dizabilitate
Funcţiile şi structurile organismului
Activităţi şi participare

(c)
(d)

Factori contextuali
Factori de mediu
Factori personali

Partea 2.

•

11

Fiecare componentă poate fi exprimată atât în termeni pozitivi, cât şi în
termeni negativi.

Vezi anexa 1, Aspecte de taxonomie şi terminologie

10
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•

CIF

Fiecare componentă constă din diverse domenii şi, în cadrul fiecărui
domeniu, din categorii care sunt unităţile de clasificare. Sănătatea şi
stările adiacente sănătăţii unui individ pot fi evidenţiate prin alegerea
corespunzătoare a codului sau codurilor categoriei, la care apoi se
adaugă calificatorii, care sunt nişte coduri numerice care specifică
amplitudinea sau dimensiunile funcţionării sau dizabilităţii din
respectiva categorie, sau măsura în care un factor de mediu este un
element facilitant sau o barieră în calea funcţionării.

Tabel 1. Prezentare generală a CIF
Partea 1
Funcţionare şi dizabilitat
Compone
nte

Domenii

Construct
e

Aspect
pozitiv

Funcţiile şi
structuri ale
organismului
Funcţiile
organismului
Structurile
corpului
Schimbări ale
funcţiilor
organismului
(fiziologice)
Schimbări ale
structurilor
organismului
(anatomice)
Integritate
funcţională şi
structurală

Partea 2
Factori contextuali

Activităţi şi
participare

Factori de
mediu

Factori
personali

Arii de viaţă
(sarcini,
acţiuni)

Influenţe
externe asupra
funcţionării şi
dizabilităţii

Influenţe
interne asupra
funcţionării şi
dizabilităţii

Facilitarea sau
obstrucţionare
a impactului
caracteristicil
or realităţii
fizice, sociale
şi atitudinale

Impactul
caracteristicilor
personale

Capacitate
Executarea de
sarcini într-un
mediu
standard
Performanţă
Executarea de
sarcini în
mediul curent
Activităţi
Participare

Elemente de
facilitare

Nu e cazul

Bariere/
obstacole

Nu e cazul

Funcţionare

Aspect
Negativ

Afectare

Limitare de
activitate
Restricţie de
participare

Dizabilitate
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Funcţiile, structurile şi afectările organismului

Definiţii:

Funcţiile organismului sunt funcţiile fiziologice ale sistemelor
organismului (inclusiv funcţiile psihologice)
Structurile corpului sunt părţile anatomice ale organismului,
ca organele, membrele şi componentele acestora.
Afectările sunt probleme ale funcţiilor sau structurilor
organismului, ca pierderi şi deviaţii semnificative.

(1) Funcţiile şi structurile organismului sunt clasificate în două secţiuni
diferite. Aceste două încadrări sunt gândite pentru a fi folosite în
paralel. De exemplu, funcţiile organismului cuprind simţurile de bază,
cum ar fi „funcţii ale vederii”, corelate la nivel structural sub forma
„ochiului şi a structurilor asociate acestuia”.
(2) ‘Organism”se referă la organismul uman ca întreg; cuprinde, deci, şi
creierul şi funcţiile acestuia, ca de exemplu intelectul. Ca urmare,
funcţiile mintale (sau psihice) sunt subsumate funcţiilor organismului.
(3) Funcţiile şi structurile organismului sunt clasificate după sistemele
organismului; de aceea, structurile corpului nu sunt considerate ca fiind
organe12.
(4) Afectările structurii implică o anormalitate, un defect, o pierdere sau
altă deviaţie semnificativă a structurilor organismului. Afectările au fost
conceptualizate în legătură cu ceea ce se cunoaşte din punct de vedere
biologic la nivelul ţesuturilor şi la nivel subcelular şi molecular. Cu
toate acestea, din motive practice, aceste nivele nu apar pe listă13.
Fundamentările biologice ale afectărilor au orientat clasificarea şi este
posibil să mai existe posibilităţi de extindere a acesteia la nivel celular
şi molecular. Pentru utilizatorii medicali, trebuie menţionat că afectările
nu se identifică cu patologia care stă la baza lor, ci sunt manifestări ale
acestei patologii.
(5) Afectările reprezintă o deviere de la anumite standarde umane general
acceptate în ceea ce priveşte statutul biomedical al organismului şi
funcţiilor sale, iar definirea constituenţilor este abordată în primul rând

12

Deşi nivelul organelor a fost menţionat în versiunea ICIDH din 1980, definiţia „organului” nu este
foarte clară. Tradiţional, ochiul şi urechea sunt considerate organe; cu toate acestea, identificarea şi
definirea graniţelor este foarte dificilă, acelaşi principiu aplicându-se şi extremităţilor şi organelor
interne. CIF înlocuieşte termenul de „organ”, care implică existenţa unei entităţi sau unităţi din cadrul
organismului, cu termenul de „structură a organismului”.
13
Astfel, deficienţele codificate folosind versiunea integrală a CIF pot fi detectate şi observate şi de
ceilalţi sau chiar de persoanele în cauză, prin observare directă sau prin deducere din observaţie.
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de persoanele în măsură (calificate) să judece funcţionarea fizică şi
psihică în conformitate cu aceste standarde.
(6) Afectările pot fi temporare sau permanente; evolutive, regresive sau
staţionare; intermitente sau continue. Deviaţia de la normele umane
obişnuite poate fi uşoară sau severă şi poate fluctua în timp. În
descrierile următoare se vor prezenta aceste caracteristici, mai ales în
forma lor codificată, cu ajutorul calificatorilor corespunzători punctului
respectiv.
(7) Afectările sunt neutre din punct de vedere etiologic şi evolutiv; de
exemplu, pierderea vederii sau a unui membru poate fi consecinţa unei
anomalii genetice sau a unui accident. Dar faptul că o afectare există se
datorează neapărat unei cauze; cu toate acestea, pentru a explica
afectarea apărută, cauza poate să nu fie suficientă. De asemeni, acolo
unde există o afectare, există şi o disfuncţie a funcţiilor sau structurilor
organismului, dar această disfuncţie poate fi legată de o serie de alte
boli, tulburări sau stări fiziologice.
(8) Afectările sunt o parte sau o formă de expresie a unei stări de sănătate,
dar nu indică în mod necesar că boala există sau că individul trebuie
considerat bolnav.
(9) Afectările sunt, din punct de vedere al sferei de aplicare, mult mai largi
şi mult mai incluzive decât tulburările şi bolile; de exemplu, pierderea
unui picior este o afectare care ţine de anatomia organismului, fără a fi o
tulburare sau o boală.
(10) Afectările pot atrage după sine alte afectări; de exemplu, atrofierea unui
muşchi poate afecta funcţionarea care ţine de mişcare, funcţionarea
inimii sau poate avea consecinţe respiratorii, iar afectările percepţiei pot
fi legate de funcţionarea gândirii.
(11) Unele din categoriile incluse în componenta funcţii şi structuri ale
organismului par să se suprapună cu unele din categoriile incluse în CIB
(rev. 10), mai ales în ceea ce priveşte semnalmentele şi simptomele. Cu
toate acestea, cele două clasificări au scopuri diferite. Prin CIB (rev.10)
sunt clasificate simptomele, în capitole speciale pentru a documenta rata
de mortalitate şi utilizarea serviciilor, în timp ce CIF prezintă aceste
simptome ca parte componentă a funcţiilor organismului, care pot fi
utilizate pentru a preveni sau pentru a veni în întâmpinarea nevoilor
pacientului. Dar, ceea ce este cel mai important, clasificarea funcţiilor şi
structurilor organismului are ca scop utilizarea ei împreună cu şi alături
de categoriile din componenta Activităţi şi Participare.
(12) Afectările sunt clasificate în categorii adecvate pe baza utilizării unor
criterii de identificare bine definite (de exemplu, prezenţa sau absenţa
conform unui nivel limită). Aceste criterii sunt aceleaşi şi pentru
componenta Funcţii şi structuri ale organismului. Acestea sunt: (a) pierderea sau lipsa; (b) reducerea; (c) adăugare sau exces; (d) deviere. Dacă
13
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există o afectare, aceasta poate fi încadrată pe o scală în funcţie de
severitatea acesteia, folosind calificatoarele generice indicate în CIF.
(13) Factorii de mediu interacţionează cu funcţiile organismului, cum ar fi
interacţiunea dintre calitatea aerului şi respiraţie, lumină şi vedere,
sunete şi auz, stimul de distragere şi atenţie, structura terenului şi
echilibru, temperatura mediului şi reglarea temperaturii organismului.

4.2

Activităţi şi Participare/limitarea activităţii
şi restricţiile de participare

Definiţii:

Activitatea este executarea unei sarcini sau a unei acţiuni de
către o persoană.
Participarea este implicarea într-o situaţie de viaţă.
Limitarea activităţii reprezintă dificultăţile unei persoane în a
executa activităţi.
Restricţii de participare sunt problemele pe care le poate
întâmpina o persoană prin implicarea în anumite situaţii de
viaţă.

(1) Domeniile componentei Activităţi şi Participare sunt indicate într-o
singură listă care acoperă întreaga gamă a ariilor vieţii (de la învăţarea
de bază sau observarea unor arii alcătuite din mai multe elemente, cum
ar fi relaţii interpersonale sau relaţiile de muncă). Componenta poate fi
utilizată pentru a desemna activităţi (a) sau participare (b) sau ambele.
Domeniile acestei componente sunt caracterizate prin două calificatoare:
performanţă şi capacitate. De aceea, informaţiile colectate din listă
rezultă într-o matrice de date în care nu apar suprapuneri sau redundanţe
(vezi Tabel 2 în continuare).
Tabel 2. Activităţi şi participare: matrice informaţională
Calificatori

Domenii
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9

Performanţă

Învăţarea şi aplicare cunoştinţelor
Sarcini şi solicitări generale
Comunicare
Mobilitate
Autoîngrijire
Viaţa de familie
Interacţiuni şi relaţii interpersonale
Arii majore de viaţă
Comunitate, viaţă socială şi civilă
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(2) Calificatorul performanţă descrie ceea ce face un individ în mediul său
obişnuit. Dar, pentru că mediul obişnuit cuprinde şi o relaţionare
socială, prin performanţă se poate înţelege şi „implicarea într-o situaţie
de viaţă” sau „experienţa trăită” de oameni în contextul real în care
aceştia trăiesc.14 Acest context include factorii de mediu – toate
aspectele care ţin de realitatea fizică, socială şi atitudinală care pot fi
codificate utilizând componenta Factori de mediu.
(3) Calificatorul capacitate descrie abilitatea unui individ de a executa o
sarcină sau o acţiune. Acest construct urmăreşte să indice cel mai înalt
nivel posibil de funcţionare pe care-l poate atinge o persoană într-un
anume domeniu, la un anumit moment dat. Pentru a evalua capacitatea
deplină a unui individ, trebuie să se creeze un mediu „standardizat” care
să neutralizeze diversele impacturi ale unor medii asupra capacităţii
individului. Acest mediu standardizat poate fi: (a) un mediu real utilizat
în general pentru evaluarea capacităţii în condiţii de testare; sau (b) în
cazul în care acesta nu este posibil, un mediu creat în care se consideră
că impactul este uniform. Acest din urmă mediu creat se poate numi
mediu „uniform” sau „standard” Astfel, capacitatea va reflecta abilitatea
individului adaptată la mediu. Această adaptare trebuie să fie la fel
pentru toţi oamenii din orice ţară pentru a se putea realiza o comparaţie
între ţări. Caracteristicile unui mediu uniform sau standard pot fi
codificate folosind clasificarea componentei Factori de mediu. Diferenţa
dintre capacitate şi performanţă reflectă diferenţa dintre diversele
impacturi ale mediilor obişnuite sau uniforme, oferind astfel o orientare
utilă privind intervenţia asupra mediului respectiv pentru a îmbunătăţi
performanţele individului.
(4) Atât calificatorii de capacitate, cât şi cei de performanţă pot fi utilizaţi
ulterior, cu sau fără mijloace ajutătoare sau asistenţă personală. Având
în vedere că nici mijloacele ajutătoare, nici asistenţa personală nu
elimină afectările, acestea pot în schimb să elimine limitările
funcţionării în anumite domenii. Acest tip de codificare este util mai
ales pentru a identifica cât de mult este limitată funcţionarea individului
în lipsa utilizării respectivelor mijloace ajutătoare (vezi instrucţiunile de
codificare din Anexa 2).
(5) Dificultăţile sau problemele în aceste domenii pot să apară atunci când
există modificări calitative sau cantitative în modul în care un individ
realizează funcţionarea în domeniul respectiv. Limitările sau restricţiile
sunt evaluate pe baza unui standard uman general acceptat. Standardul

14

Definiţia „participării” introduce conceptul de implicare. Unele dintre definiţiile propuse pentru
„implicare” include a lua parte, a fi inclus sau angajat într-o arie de viaţă, a fi acceptat sau a avea
acces la resursele necesare. Între informaţiile din Tabelul 2, singurul posibil indicator de participare
este codificarea prin performanţă. Aceasta nu înseamnă că între participare şi egalitate se pune
automat semnul egalităţii. De asemenea, se impune distingerea conceptului de implicare de experienţa
subiectivă a implicării (în sensul de „a aparţine”). Utilizatorii care doresc să codifice implicarea
separat trebuie să consulte îndrumările din Anexa 2.
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sau norma pe baza cărora se realizează comparaţia dintre capacitatea şi
performanţa unui individ este aceea a unui individ care nu are aceeaşi
stare de sănătate (aceeaşi boală, tulburare, vătămare etc.). Limitările sau
restricţiile indică discordanţa dintre performanţa observată şi cea
aşteptată. Performanţa aşteptată este aceea în conformitate cu norma
umană, care reprezintă experienţa oamenilor ce nu au o stare de sănătate
similară. Aceeaşi normă este aplicată şi în cazul calificatorilor de
capacitate, astfel încât să se poată interveni asupra mediului în care
trăieşte un individ în sensul creşterii performanţei.
(6) Problemele legate de performanţă pot să decurgă direct din mediul
social, chiar şi în cazul unui individ fără afectări. De exemplu, o
persoană seropozitivă HIV, fără nici un alt simptom sau boală, sau o
persoană cu predispoziţie genetică faţă de anumite boli poate să nu aibă
nici o afectare sau poate dispune de capacitate de muncă, dar nu poate
realiza acest lucru din cauza faptului că i se refuză accesul la servicii,
din pricina discriminării sau a stigmatizării.
(7) Pe baza domeniilor din componenta Activităţi şi Participare este foarte
dificil să se facă o distincţie foarte clară între „Activităţi” şi
„Participare” Situaţia este similară şi în cazul diferenţierii clare între
perspectiva „individuală” şi cea „socială”, pe baza domeniilor,
diferenţierea nefiind posibilă datorită diversităţii internaţionale şi
diferenţelor de abordare a profesioniştilor şi a structurilor teoretice. De
aceea, CIF oferă o singură listă care poate fi utilizată, dacă utilizatorii
doresc acest lucru. Explicaţii suplimentare sunt oferite în Anexa 3.
Există patru posibile modalităţi de utilizare a listei:

4.3

(a)

desemnarea unor domenii ca fiind activităţi şi a altor domenii ca
fiind participare, fără suprapuneri;

(b)

similar cu punctul (a) de mai sus, dar cu suprapuneri parţiale ;

(c)

desemnarea tuturor domeniilor detaliate ca activităţi şi a
categoriilor mai largi ca participare;

(d)

utilizarea tuturor domeniilor şi ca activităţi şi ca participare.

Factori contextuali

Factorii contextuali reprezintă cadrul general de viaţă şi de condiţii de viaţă
ale unui individ. Factorii contextuali au două componente: Factori de mediu
şi Factori personali – care pot avea un impact asupra unui individ care are o
anumită stare de sănătate sau asupra stării de sănătate şi a stărilor adiacente
de sănătate ale acestuia.
Factorii de mediu alcătuiesc mediul fizic, social şi atitudinal în care trăiesc
oamenii. Aceşti factori se află în afara individului şi pot influenţa, negativ
sau pozitiv, performanţele unui individ ca membru al societăţii, capacitatea
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individului de a executa acţiuni sau sarcini, sau funcţiile şi structura
organismului.
(1) Factorii de mediu sunt structuraţi în categorii de clasificare care se
concentrează pe diverse niveluri:
(a) Individual – mediul din imediata apropiere a individului, inclusiv
locuri ca: locuinţa, locul de muncă sau şcoala. Din acest nivel fac
parte acele caracteristici fizice şi materiale ale mediului cu care
individul se confruntă direct, precum şi contactul direct cu alte
elemente, cum sunt: familia, cunoştinţele, colegii şi persoanele
necunoscute.
(b) Social – structuri sociale, formale sau informale, servicii şi abordări
şi sisteme generale din comunitate sau societate care pot avea un
impact asupra individului. Din acest nivel fac parte organizaţiile şi
serviciile aferente locului de muncă, activităţilor comunitare,
agenţiilor guverna-mentale, serviciilor de comunicaţie şi transport,
precum şi reţelelor informale cu caracter social, inclusiv legislaţia,
reglementările, regulamentele, oficiale sau neoficiale, atitudinile şi
ideologiile.
(2) Factorii de mediu interacţionează cu componenta Funcţii şi Structuri ale
organismului şi cu componenta Activităţi şi Participare. Pentru fiecare
componentă se poate stabili natura şi măsura acestei interacţiuni prin
activităţi ştiinţifice ulterioare. Dizabilitatea este caracterizată ca fiind
rezultat sau efect al unor relaţii complexe dintre starea de sănătate a
individului, factorii personali şi factorii externi care reprezintă
circumstanţele de viaţă ale acelui individ. Datorită acestei relaţii,
impactul diverselor medii asupra aceluiaşi individ, cu o stare de sănătate
dată, poate fi extrem de diferit. Astfel, un mediu care are bariere sau
care nu oferă elemente de facilitare va restricţiona performanţa
individului; iar alte medii care oferă elemente de facilitare pot duce la
creşterea performanţei individului. Societatea poate obstrucţiona
performanţa unui individ fie pentru că, pe de o parte, creează bariere (de
exemplu, clădiri inaccesibile), fie că nu oferă acele elemente de
facilitare (de exemplu, lipsa dispozitivelor tehnice de sprijin).
Factorii personali reprezintă acel context particular al vieţii şi condiţiilor de
viaţă ale unui individ şi cuprinde caracteristicile individului care nu fac parte
din starea sa de sănătate sau din stările adiacente acesteia. Aceşti factori pot
fi: sexul, rasa, vârsta, alte stări de sănătate, forma fizică, stilul de viaţă,
obiceiuri, modul în care a fost crescut, modul de adaptare, mediul social din
care provine, educaţia, profesia, experienţa prezentă sau anterioară
(evenimente din viaţa actuală sau din trecut) modelul general de
comportament şi caracterul, valori psihice individuale şi alte caracteristici
care, parţial sau total, pot juca un rol, la orice nivel, în ceea ce priveşte
dizabilitatea. Factorii personali nu sunt detaliaţi în CIF. Cu toate acestea,
contribuţia lor poate avea un impact asupra a ceea ce rezultă din diversele
intervenţii.
17
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5. Modelul funcţionării şi dizabilităţii
5.1

Procesul de funcţionare şi dizabilitatea

Ca şi clasificare, CIF nu prefigurează un „proces” al funcţionării şi dizabilităţii.
Totuşi, CIF se poate utiliza pentru a descrie un proces prin furnizarea de
mijloace de radiografiere a diferitelor constructe şi domenii. CIF oferă o
abordare a clasificării funcţionării şi dizabilităţii din mai multe perspective, ca
fiind un proces interactiv şi în continuă evoluţie. Clasificarea oferă piesele
necesare utilizatorilor care doresc să creeze modele şi să studieze diverse aspecte
ale acestui proces. Clasificarea Internaţională a Funcţionării poate fi considerată
un limbaj: textele care se pot crea pe baza CIF depind de utilizatori, de
creativitatea acestora şi de orientarea lor ştiinţifică. Reprezentarea grafică din
figura următoare poate servi ca ajutor pentru a vizualiza înţelegerea curentă a
interacţiunii dintre diversele componente15:
Figura 1. Interacţiuni dintre componentele CIF
Condiţia de sănătate
(tulburare sau boală)

Funcţii şi structuri
ale organismului

Participare

Activităţi

Factori de mediu

Factori personali

15
CIF diferă fundamental de versiunea din 1980 a ICIDH în ceea ce priveşte descrierea interrelaţiilor
dintre funcţionare şi dizabilitate. Este de observat că orice reprezentare grafică poate fi incompletă şi
greşit interpretată datorită complexităţii interacţiunilor unui model multidimensional. Modelul este
conceput pentru a ilustra interacţiuni multiple. Este posibilă orice altă reprezentare grafică pentru a
accentua alte elemente importante pentru proces. Interpretarea interacţiunilor dintre diferitele
componente şi constructe poate şi ea să difere (de exemplu, impactul factorilor ambientali asupra
funcţiilor organismului este cu siguranţă diferit de impactul aceloraşi factori asupra participării.
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În reprezentarea grafică de mai sus, funcţionarea unui individ într-un anume
domeniu este o interacţiune sau o relaţie complexă între condiţia de sănătate
a acestuia şi factorii contextuali (de exemplu, factorii de mediu şi factorii
personali). Între aceste entităţi există o interacţiune dinamică: intervenţia
asupra unei entităţi are capacitatea de a modifica una sau mai multe dintre
celelalte entităţi. Aceste interacţiuni sunt specifice, fără ca relaţia dintre una
şi cealaltă să fie întotdeauna predictibilă. Interacţiunea funcţionează în două
direcţii; prezenţa dizabilităţii putând modifica chiar starea de sănătate
propriu-zisă. Este, deseori, justificată acţiunea de a deduce limitarea de
capacitate de la una la mai multe afectări sau restricţia de performanţă de la
una sau mai multe limitări. Cu toate acestea, este foarte important să se
colecteze date despre toate aceste construcţii independent şi după aceea să se
exploreze asociaţiile şi legăturile cauzale dintre acestea. Dacă se urmăreşte
descrierea unei experienţe de sănătate complete, atunci toate componentele
sunt importante. De exemplu, se poate ca un individ:
•

să aibă nişte afectări fără a avea şi limitări de capacitate (de exemplu,
desfigurarea produsă de lepră poate să nu afecteze capacitatea
persoanei);

•

să aibă probleme de performanţă şi limitări de capacitate fără a avea o
afectare evidentă (de exemplu, performanţă redusă în realizarea
activităţilor zilnice asociată cu multe boli);

•

să aibă probleme de performanţă fără a avea afectări sau limitări de
capacitate (de exemplu, persoanele seropozitive HIV sau pacienţi
recuperaţi după diverse boli psihice, datorită faptului că intervine
stigmatizarea sau discriminarea la nivelul relaţiilor inter-personale sau
de serviciu);

•

să aibă limitări de capacitate, din cauza lipsei unor mijloace de sprijin,
dar să nu aibă probleme de performanţă în mediul său obişnuit de viaţă
(de exemplu, un individ cu limitări de mobilitate poate fi sprijinit de
societate prin oferirea de echipament adecvat care să-i permită
deplasarea);

•

să se confrunte cu o situaţie care influenţează în sens opus (de exemplu,
lipsa folosirii membrelor poate duce la atrofierea muşchilor;
instituţionalizarea poate duce la pierderea deprinderilor sociale).

În Anexa 4 sunt prezentate exemple concrete de cazuri care ilustrează
posibilele interacţiuni dintre aceste constructe.
Reprezentarea grafică anterioară demonstrează rolul pe care factorii
contextuali (respectiv, factorii de mediu şi factorii personali) îl joacă în acest
context. Aceşti factori interacţionează cu individul care are o anume stare de
sănătate şi stabilesc natura şi măsura funcţionării acelui individ. Factorii de
mediu sunt exteriori individului (de exemplu, atitudinea societăţii,
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caracteristicile arhitecturale, sistemul juridic) şi sunt clasificaţi în capitolul
care se ocupă de clasificarea Factorilor de mediu. În versiunea actuală a CIF
nu se face însă nici o clasificare a factorilor personali. Aceşti factori ţin de:
sex, rasă, vârstă, forma fizică, stil de viaţă, obiceiuri, mod de adaptare şi alte
asemenea elemente. Evaluarea şi aprecierea lor sunt lăsate la latitudinea
utilizatorului, după cum este necesar.

5.2

Modele medicale şi sociale

Pentru a înţelege şi a explica dizabilitatea şi funcţionarea s-au propus mai
multe modele conceptuale16. Acestea pot fi exprimate ca o relaţie dialectică
între „modelul medical” versus „modelul social”. Modelul medical consideră
dizabilitatea ca pe o problemă a persoanei, cauzată direct de boală, traumă
sau altă stare de sănătate care necesită o îngrijire medicală, oferită ca
tratament individual de către profesionişti. Managementul dizabilităţii are ca
scop vindecarea sau adaptarea şi schimbarea comportamentului individului.
Îngrijirea medicală devine, în acest sens, subiectul principal, iar – la nivel
politic – principalul răspuns este unul de modificare sau reformare a politicii
de îngrijire medicală. Modelul social al dizabilităţii consideră dizabilitatea
ca fiind în principal, o problemă. creată social şi o chestiune care ţine în
primul rând de integrarea completă a individului în societate. Dizabilitatea
nu este un atribut al unui individ, ci un complex de condiţii create de mediul
social. Din această cauză, managementul acestei probleme necesită acţiune
socială şi este responsabilitatea comună a întregii societăţi, în sensul
producerii acelor schimbări de mediu necesare participării persoanelor cu
dizabilităţi în toate domeniile vieţii sociale. Managementul dizabilităţii este
aşadar o problemă de atitudine şi de ideologie, care implică o schimbare
socială, ceea ce – în termeni politici – devine o problemă de drepturi ale
omului. Pentru acest model, dizabilitatea este o problemă politică.
CIF se bazează pe integrarea acestor două modele opuse. Pentru a reda
esenţa integrării diverselor perspective ale funcţionării, este utilizat un
model „biopsihosocial”. De aceea, pentru a oferi un punct de vedere coerent,
CIF încearcă să realizeze o sinteză asupra tuturor perspectivelor sănătăţii:
din punct de vedere biologic, individual şi social17.

16
Termenul „model” înseamnă aici construcţie sau paradigmă care diferă de sensul în care acelaşi
termen este folosit în secţiunea anterioară.
17

Vezi Anexa 5 – „CIF şi persoanele cu dizabilităţi”.
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6. Utilizarea CIF
CIF este o clasificare a funcţionării şi dizabilităţii individului. Această
clasificare grupează sistematic stările de sănătate şi domeniile asociate
stărilor de sănătate. Domeniile sunt din nou grupate în cadrul fiecărei
componente, în funcţie de caracteristicile comune (de exemplu, originea,
tipul sau similitudinile dintre ele). Clasificarea este structurată pe baza unui
set de principii (vezi Anexa 1). Aceste principii se referă şi la
interrelaţionarea dintre niveluri şi la ierarhizarea clasificării (seturi de
niveluri). Cu toate acestea, unele dintre categoriile CIF nu sunt structurate
ierarhic şi nu sunt puse într-o anumită ordine, dar au valoarea de membru
egal al unei ramuri.
În cele ce urmează sunt listate caracteristicile structurale ale clasificării, utile
în folosirea acesteia:
(1) CIF oferă definiţii operaţionale standard ale stării de sănătate şi ale
domeniilor asociate stării de sănătate, ca fiind opuse definiţiilor
„naţionale sau locale” ale stării de sănătate. Aceste definiţii descriu
atributele esenţiale ale fiecărui domeniu (de exemplu, calităţi,
proprietăţi şi relaţii) şi conţin informaţii despre ce anume este inclus în
sau exclus din respectivul domeniu. Definiţiile conţin punctele de
referinţă folosite în mod curent în evaluare, astfel încât acestea pot fi
transpuse în chestionare. Viceversa, rezultatele obţinute ca urmare a
utilizării instrumentelor de evaluare existente pot fi codificate în
termenii CIF. De exemplu, „funcţiile vederii” sunt definite ca fiind
funcţii de distingere a formei şi conturului, de la diverse distanţe,
folosind unul sau ambii ochi, astfel încât severitatea dificultăţii de a
vedea poate fi codificată ca fiind uşoară, moderată, severă sau, în
funcţie de aceşti parametri, totală.
(2) CIF utilizează un sistem alfanumeric în care literele „b”, „s”, „d” şi „e”
sunt utilizate pentru a nota Funcţionarea organismului, Structura
organismului, Activităţi şi Participare şi Factori de mediu. Aceste litere
sunt urmate de un cod numeric, unde primul număr este numărul
capitolului (o cifră), urmat de al doilea nivel (două cifre) şi de nivelurile
trei şi patru (câte o cifră fiecare).
(3) Categoriile CIF sunt „compartimentate” astfel încât categoriile mai largi
să se poată defini prin includerea unor subcategorii mai detaliate ale
categoriei principale. (De exemplu, in Capitolul 4 – componenta
Activităţi şi Participare – categoria Mobilitate, include sub-categorii
separate pentru: stat în picioare, stat jos, mers, capacitatea de a duce
obiecte şi altele). Versiunea prescurtată acoperă două niveluri, în timp
ce versiunea integrală (detaliată) se extinde la patru niveluri. Codurile
din ambele versiuni corespund iar versiunea prescurtată poate fi
agregată din versiunea detaliată.
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(4) La fiecare nivel, fiecare individ poate avea o gamă de coduri. Acestea
pot fi independente sau interconectate.
(5) Codurile CIF sunt considerate complete numai prin prezenţa
calificatorului care indică amplitudinea nivelului stării de sănătate (de
exemplu, gradul de severitate a problemei respective). Calificatorii sunt
codificaţi cu ajutorul cifrelor (una, două sau mai multe) care urmează
după un anumit punct (sau separator). Utilizarea oricărui cod trebuie
însoţită de cel puţin un calificator. Fără asocierea cu calificatori,
codurile nu au nici o semnificaţie inerentă.
(6) Primul calificator pentru Funcţiile şi structurile organismului,
calificatorii de capacitate şi performanţă pentru Activităţi şi Participare,
şi primul calificator pentru Factorii de mediu descriu amploarea
problemelor din respectiva componentă.
(7) Toate aceste trei componente clasificate în CIF (Funcţiile şi structurile
organismului, Activităţi şi Participare, Factorii de mediu) sunt încadrate
pe baza aceleaşi scale generale. A avea o problemă poate însemna o
afectare, o limitare, o restricţie sau o barieră, în funcţie de concept. În
funcţie de domeniul clasificării relevante (unde xxx reprezintă numărul
domeniului din cel de-al doilea nivel) şi pentru o încadrare adecvată,
trebuie aleşi termenii corespunzători, cum sunt cei exemplificaţi în
parantezele de mai jos. Pentru ca această clasificare să poată fi utilizată
într-o manieră universală, cercetarea trebuie să dezvolte proceduri de
evaluare. Pentru acele cazuri în care se utilizează instrumente de
evaluare calibrate sau pentru care există alte standarde disponibile
pentru a califica afectarea, limitarea de capacitate, problemele de
performanţă sau barierele, este pusă la dispoziţie o gamă largă de
exprimare procentuală. De exemplu, dacă se menţionează „nici o
problemă” sau „problemă completă”, codificarea oferă o marjă de eroare
de până la 5%. O „problemă moderată” este definită în a doua jumătate
a timpului sau în a doua jumătate a scalei care corespunde problemei
complete. Aceste procente se vor calibra în diferite domenii cu referire
la standardele umane, tot ca valori procentuale.
xxx.0 NICI o problemă
xxx.1 problemă UŞOARĂ
xxx.2 problemă MODERATĂ
xxx.3 problemă SEVERĂ
xxx.4 problemă COMPLETĂ
xxx.8 nu se menţionează
xxx.9 nu e cazul

(inexistent, absent, neglijabil…)
(uşoară, scăzut(ă)…)
(mediu, destul de…)
(ridicat, extrem de….)
(în totalitate…)

0 – 4%
5 – 24%
25 – 49%
50 – 95%
96 – 100%

(8) În ceea ce priveşte Factorii de mediu, acest prim calificator se poate
utiliza pentru a denota fie măsura efectelor pozitive ale mediului, de
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exemplu, elemente de facilitare, sau măsura influenţelor negative ale
mediului, de exemplu, barierele. Ambele se servesc de aceeaşi scală de
la 1 la 4, dar pentru a indica elementele de facilitare punctul este
înlocuit de semnul plus (+): de exemplu: e110+2. Factorii de mediu pot
fi puşi într-un cod (a) cu referire la fiecare concept în parte sau (b), în
general, fără referire la fiecare concept în parte. Este de preferat să se
opteze pentru primul caz, deoarece astfel impactul şi atribuţiile pot fi
identificate mult mai clar.
(9) În funcţie de utilizatori, la codificarea fiecărui element poate fi adecvat
şi util să se adauge şi alte tipuri de informaţii. Există, în acest sens, o
diversitate de calificatoare suplimentare care ar putea fi utile. Tabelul 3
prezintă detalii despre calificatoare pentru fiecare componentă şi
sugerează şi dezvoltarea de calificatoare suplimentare.
(10) Descrierile stării de sănătate şi ale domeniilor adiacente stării de
sănătate se referă la utilizarea acestora într-un anume moment (de
exemplu, instantaneu). Cu toate acestea, pentru a descrie traiectoria întro anumită perioadă de timp sau într-un proces, se pot considera mai
multe momente.
(11) În CIF, starea de sănătate şi domeniile asociate stării de sănătate a unui
individ sunt oferite printr-o paletă mai largă de coduri care acoperă cele
două părţi ale clasificării. Astfel, numărul maxim de coduri pentru o
persoană poate fi 34, exprimat printr-o cifră la fiecare nivel (8 coduri
pentru funcţiile organismului, 8 pentru structurile corpului, 9 pentru
performanţă şi 9 pentru capacitate). Similar pentru elementele cu două
niveluri, numărul total de coduri este 362. Pentru niveluri mai detaliate,
aceste coduri pot ajunge chiar până la 1424 de elemente. În aplicarea
CIF în situaţii concrete este adecvat să se lucreze cu un set de 3 până la
18 coduri pentru a descrie un caz real, într-o limită de precizie pe două
niveluri (trei cifre). Variantele mai detaliate pentru patru niveluri se
utilizează de către serviciile specializate (de exemplu, rezultatele şi
efectele reabilitării, geriatrie etc.), în timp ce clasificarea pe două
niveluri este utilizată pentru analiza şi evaluarea rezultatelor şi efectelor
clinice.
Anexa 2 oferă şi alte instrucţiuni şi îndrumări cu privire la codificare. Pentru
a utiliza acest sistem de codificare se recomandă tuturor utilizatorilor să se
perfecţioneze prin OMS şi reţeaua de colaboratori OMS.
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Tabel 3. Calificatori
Componente
Funcţii ale
organismului(b)

Structuri ale
organismului (s)

Primul calificator
Calificator generic pe o scală
negativă pentru a indica
măsura sau amploarea unei
afectări
Calificator generic pe o scală
negativă pentru a indica
măsura sau amploarea unei
afectări
Exemplu: s730.3 pentru a
indica o deficienţă severă a
extremităţii superioare

Activităţi şi
participare (d)

Nici unul

Utilizat pentru a indica natura
schimbării intervenite în structura
organismului respectiv:
0 – nici o schimbare în structură
1 – total absent
2 – parţial absent
3 – parte suplimentar
4 – dimensiuni aberante
5 – discontinuitate
6 – abatere de la poziţie
7 – schimbări calitative în
structură, inclusiv acumulare
de lichid
8 – nu se menţionează
9 – nu e cazul

Performanţă

Exemplu: s730.32 pentru a indica
absenţa parţială a extremităţii
superioare
Capacitate

Calificator generic

Calificator generic

Probleme existente în mediul
curent al persoanei

Factori de mediu (e)

Al doilea calificator

Exemplu: d5101.1_ pentru a
indica dificultăţi uşoare
privind activitatea de spălare
a întregului corp cu ajutorul
unor mijloace ajutătoare de
care dispune persoana în
mediul său curent de viaţă
Calificator generic, pe o scală
negativă şi pozitivă, pentru a
indica barierele şi, respectiv,
elementele de facilitare
Exemplu: e130.2 pentru a
arăta că produsele destinate
educaţiei reprezintă o barieră
moderată. Şi invers, e 130+2
pentru a arăta că produsele
destinate educaţiei reprezintă
un element de facilitare
moderat
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Limitare fără sprijin
Exemplu: d5101._2 pentru a indica
dificultăţi moderate în activitatea de
spălare a întregului corp; înseamnă
că dificultăţile moderate există în
absenţa utilizării unor mijloace
ajutătoare sau a ajutorului din partea
altei persoane
Nici unul
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Adoptarea CIF în vederea utilizării internaţionale
de către cea de-a 54-a Sesiune a OMS
Rezoluţia WHA54.21 se va citi după cum urmează:
Cea de-a 54-a Sesiune a OMS:
1.

AVIZEAZĂ ediţia a doua a Clasificării Internaţionale a Afectărilor,
Dizabilităţilor şi Handicapurilor (ICIDH), sub denumirea de Clasificare
Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, la care se va face
referire în continuare cu forma prescurtată CIF;

2.

CHEAMĂ statele membre să utilizeze CIF în cercetare, supraveghere şi
raportare, după caz, ţinând cont de situaţiile specifice din statele
membre şi, mai ales, având în vedere posibilele revizuiri viitoare;

3.

SOLICITĂ Directorului General să asigure sprijin pentru statele
membre, la cererea acestora, pentru utilizarea CIF.
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Clasificarea pe un nivel

FUNCŢIILE ORGANISMULUI
Capitolul 1:

Funcţiile mintale

Capitolul 2:

Funcţiile senzoriale şi durerea

Capitolul 3:

Vocea şi Funcţiile vorbirii

Capitolul 4:

Funcţiile sistemelor cardiovascular, atologic, imunitar şi
respirator

Capitolul 5:

Funcţii ale sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin

Capitolul 6:

Funcţiile urogenitale şi de reproducere

Capitolul 7:

Funcţii ale sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin

Capitolul 8:

Funcţiile pielii şi structurilor aferente pielii

STRUCTURILE CORPULUI
Capitolul 1:

Structurile sistemului nervos

Capitolul 2:

Ochiul, urechea şi structurile aferente

Capitolul 3:

Structurile care intervin în voce şi vorbire

Capitolul 4:

Structurile sistemelor cardiovascular, imunitar şi respirator

Capitolul 5:
endocrin

Structurile legate de sistemele digestiv, metabolic şi

Capitolul 6:
reproductiv

Structurile legate de sistemele genital - urinar şi

Capitolul 7:

Structurile legate de mişcare

Capitolul 8:

Pielea şi structurile aferente pielii
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ACTIVITĂŢILE ŞI PARTICIPAREA
Capitolul 1:

Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelor

Capitolul 2:

Sarcini şi solicitări generale

Capitolul 3:

Comunicarea

Capitolul 4:

Mobilitatea

Capitolul 5:

Autoîngrijirea

Capitolul 6:

Autogospodărirea

Capitolul 7:

Interacţiunile şi relaţiile interpersonale

Capitolul 8:

Ariile majore ale vieţii

Capitolul 9:

Comunitatea, viaţa civică şi socială

FACTORII DE MEDIU
Capitolul 1:

Produse şi tehnologii

Capitolul 2:

Mediul natural şi schimbările făcute de om asupra mediului

Capitolul 3:

Sprijin şi relaţii

Capitolul 4:

Atitudini

Capitolul 5:

Servicii, sisteme şi politici
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Clasificarea pe două niveluri

FUNCŢIILE ORGANISMULUI
Capitolul 1: Funcţiile mintale
Funcţii mintale globale (b110-b139)
b110 Funcţiile conştiinţei
b114 Funcţiile de orientare
b117 Funcţii intelectuale
b122 Funcţii psihosociale globale
b126 Funcţii ale temperamentului şi personalităţii
b130 Funcţii ale energiei şi impulsului
b134 Funcţiile somnului
b139 Alte funcţii mintale globale, specificate şi nespecificate
Funcţii mintale specifice (b140-b189)
b140 Funcţiile atenţiei
b144 Funcţiile memoriei
b147 Funcţii psihomotorii
b152 Funcţiile emoţionale
b156 Funcţii perceptive
b160 Funcţiile gândirii
b164 Funcţiile cognitive de nivel superior
b167 Funcţiile mintale ale limbajului
b172 Funcţii de calcul
b176 Funcţiile mintale ale succesiunii mişcărilor complexe
b180 Funcţiile legate de experienţa de sine şi de timp
b189 Alte funcţii mintale specifice, specificate şi nespecificate
b198 Alte funcţii mintale specificate
b199 Funcţii mintale nespecificate

Capitolul 2: Funcţiile senzoriale şi durerea
Funcţiile văzului şi alte funcţii aferente (b210-b229)
b210 Funcţiile văzului
b215 Funcţiile structurilor aferente ochiului
b220 Senzaţii asociate ochiului şi structurilor aferente
b229 Văzul şi funcţii aferente, altele specificate şi nespecificate
Funcţiile auzului şi cele vestibulare (b230-b249)
b230 Funcţiile auzului
b235 Funcţii vestibulare
b240 Senzaţii asociate cu funcţiile auzului şi cele vestibulare
b249 Alte funcţii specificate şi nespecificate ale auzului şi vestibulare
FUNCŢIILE senzoriale adiţionale (b250-b279)
b250 Funcţia gustului
b255 Funcţia mirosului
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b260
b265
b270
b279
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Funcţia proprioceptivă
Funcţia tactilă
Funcţiile senzoriale legate de temperatură şi de alţi stimuli
Alte funcţii senzoriale adiţionale specificate şi nespecificate

Durerea (b280-b289)
b280 Senzaţia de durere
b289 Alte senzaţii de durere, specificate şi nespecificate
b298 Alte funcţii senzoriale şi de durere specificate
b299 Funcţii senzoriale şi de durere nespecificate

Capitolul 3: Vocea şi funcţiile vorbirii
b310
b320
b330
b340
b398
b399

Funcţiile vocii
Funcţiile de articulare a sunetelor
Fluenta şi ritmul funcţiilor vorbirii
Funcţii de vocalizare alternativă
Alte funcţii specificate ale vocii şi vorbirii
Funcţii nespecificate ale vocii şi vorbirii

Capitolul 4: Funcţiile sistemelor cardiovascular, hematologic, imunitar şi respirator
Funcţiile sistemului cardiovascular (b410-b429)
b410 Funcţiile inimii
b415 Funcţiile vaselor de sânge
b420 Funcţiile tensiunii arteriale
b429 Alte funcţii ale sistemului cardiovascular, specificate şi nespecificate
Funcţiile sistemului hematologic şi sistemului imunitar (b430-b439)
b430 Funcţii ale sistemului hematologic
b435 Funcţii ale sistemului imunitar
b439 Funcţiile sistemului hematologic şi sistemului imunitar, altele
specificate şi nespecificate
Funcţiile sistemului respirator (b440-b449)
b440 Funcţiile respiraţiei
b445 Funcţiile muşchilor respiratori
b449 Funcţiile sistemului respirator, altele specificate şi nespecificate
Funcţiile şi senzaţiile adiţionale sistemului cardiovascular şi sistemului
respirator (b450-b469)
b450 Funcţii respiratorii adiţionale
b455 Funcţiile toleranţei la efort
b460 Senzaţii asociate cu funcţiile respiratorii şi cardiovasculare
b469 Funcţii şi senzaţii adiţionale sistemului cardiovascular şi respirator,
altele specificate şi nespecificate
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b498 Funcţii ale sistemelor cardiovascular, hematologic, imunitar şi
respirator, altele specificate
b499 Funcţii ale sistemelor cardiovascular, hematologic, imunitar şi
respirator, nespecificate

Capitolul 5: Funcţii ale sistemelor digestiv, metabolic
şi endocrin
Funcţii aferente sistemului digestiv (b510-b539)
b510 Funcţiile ingestiei
b515 Funcţiile digestive
b520 Funcţii de asimilare
b525 Funcţiile defecaţiei
b530 Funcţiile de menţinere a greutăţii
b535 Senzaţii asociate cu sistemul digestiv
b539 Senzaţii asociate cu sistemul digestiv, altele specificate şi
nespecificate
Funcţii legate de metabolism şi de sistemul endocrin (b540-b559)
b540 Funcţiile metabolice generale
b545 Funcţiile de echilibru al electroliţilor, mineralelor şi apei
b550 Funcţiile termoreglării
b555 Funcţiile glandelor endocrine
b559 Funcţii legate de metabolism şi sistemul endocrin, altele specificate şi
nespecificate
b598 Funcţiile sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin, altele specificate
b599 Funcţiile sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin, nespecificate

Capitolul 6: Funcţiile urogenitale şi de reproducere
Funcţiile urinare (b610-b639)
b610 Funcţiile excreţiei urinei
b620 Funcţiile actului de urinare
b630 Senzaţii asociate cu funcţiile urinare
b639 Funcţiile urinare, altele specificate şi nespecificate
Funcţiile genitale şi reproductive (b640-b679)
b640 Funcţiile sexuale
b650 Funcţiile menstruaţiei
b660 Funcţiile procreaţiei
b670 Senzaţii asociate cu Funcţiile genitale şi reproductive
b679 Senzaţii asociate cu Funcţiile genitale şi reproductive, altele
specificate şi nespecificate
b698 Funcţiile urogenitale şi reproductive, altele specificate
b699 Funcţiile urogenitale şi reproductive, nespecificate
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Capitolul 7: Funcţiile neuromusculoscheletice
şi ale mişcărilor aferente
Funcţiile articulaţiilor şi oaselor (b710-b729)
b710 Funcţiile mobilităţii articulaţiilor
b715 Funcţiile stabilităţii articulaţiilor
b720 Funcţiile mobilităţii oaselor
b729 Funcţiile mobilităţii oaselor, altele specificate şi nespecificate
Funcţiile muşchilor (b730-b749)
b730 Funcţiile de putere a muşchilor
b735 Funcţiile tonusului muscular
b740 Funcţii de anduranţă musculară
b749 Funcţiile muşchilor, altele specificate şi nespecificate
Funcţiile mişcării (b750-b789)
b750 Funcţiile reflexelor motorii
b755 Funcţiile reacţiilor de mişcare involuntară
b760 Controlul funcţiilor mişcărilor voluntare
b765 Funcţiile mişcărilor involuntare
b770 Funcţiile tipurilor de mers
b780 Senzaţii legate de funcţiile muşchilor şi mişcării
b789 Funcţiile mişcării, alte specificate şi nespecificate
b798 Funcţii neuromusculoscheletale şi funcţii legate de mişcare, altele
specificate
b799 Funcţii neuromusculoscheletale şi funcţii legate de mişcare,
nespecificate

Capitolul 8: Funcţiile pielii şi ale altor structuri
aferente pielii
Funcţiile pielii (b810-b849)
b810 Funcţiile de protecţie a pielii
b820 Funcţiile reparatorii ale pielii
b830 Alte funcţii ale pielii
b840 Senzaţii legate de piele
b849 Funcţiile pielii, altele specificate şi nespecificate
Funcţiile părului şi unghiilor (b850-b869)
b850 Funcţiile părului
b860 Funcţiile unghiilor
b869 Funcţiile părului şi unghiilor, altele specificate şi nespecificate
b898 Funcţiile pielii şi ale structurilor aferente pielii, altele specificate
b899 Funcţiile pielii şi ale structurilor aferente pielii, nespecificate
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STRUCTURILE CORPULUI
Capitolul 1: Structurile sistemului nervos
s110
s120
s130
s140
s150
s198
s199

Structura creierului
Măduva spinării şi structurile aferente
Structura meningelui
Structura sistemului nervos simpatic
Structura sistemului nervos parasimpatic
Structura sistemului nervos, altele specificate
Structura sistemului nervos, nespecificate

Capitolul 2: Ochiul, urechea şi structurile aferente
s210
s220
s230
s240
s250
s260
s298
s299

Structura orbitelor
Structura globului ocular
Structurile din jurul ochiului
Structura urechii externe
Structura urechii mediane
Structura urechii interne
Ochiul, urechea şi structurile aferente, altele specificate
Ochiul, urechea şi structurile aferente, nespecificate

Capitolul 3: Structurile care intervin în voce şi vorbire
s310
s320
s330
s340
s398
s399

Structura nasului
Structura cavităţii bucale
Structura faringelui
Structura laringelui
Alte structuri care intervin în voce şi vorbire, specificate
Alte structuri care intervin în voce şi vorbire, nespecificate

Capitolul 4: Structurile sistemelor cardiovascular,
imunitar şi respirator
s410
s420
s430
s498
s499

Structura sistemului cardiovascular
Structura sistemului imunitar
Structura sistemului respirator
Alte structuri ale sistemelor cardiovascular, imunitar şi respirator,
specificate
Alte structuri ale sistemelor cardiovascular, imunitar şi respirator,
nespecificate

Capitolul 5: Structurile legate de sistemele digestiv,
metabolic şi endocrin
s510
s520

Structura glandelor salivare
Structura esofagului
37

Clasificarea pe două niveluri

s530
s540
s550
s560
s570
s580
s598
s599
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Structura stomacului
Structura intestinului
Structura pancreasului
Structura ficatului
Structura vezicii biliare şi a canalelor biliare
Structura glandelor endocrine
Structuri legate de sistemele digestiv, metabolic şi endocrin, altele
specificate
Structuri legate de sistemele digestiv, metabolic şi endocrin,
nespecificate

Capitolul 6: Structurile legate de sistemele genito-urinar
şi reproductiv
s610
s620
s630
s698
s699

Structura sistemului urinar
Structura bazinului
Structura sistemului reproductiv
Alte structuri legate de sistemele genito-urinar şi reproductiv,
specificate
Alte structuri legate de sistemele genito-urinar şi reproductiv,
nespecificate

Capitolul 7: Structurile legate de mişcare
s710
s720
s730
s740
s750
s760
s770
s798
s799

Structura capului şi a regiunii gâtului
Structura regiunii umărului
Structura extremităţii superioare
Structura regiunii pelviene
Structura extremităţii inferioare
Structura trunchiului
Structuri scheleto-musculare adiacente, legate de mişcare
Alte structuri legate de mişcare, specificate
Alte structuri legate de mişcare, nespecificate

Capitolul 8: Pielea şi structurile aferente pielii
s810
s820
s830
s840
s898
s899

Structura zonelor pielii
Structura glandelor pielii
Structura unghiilor
Structura părului
Pielea şi structuri aferente pielii, altele specificate
Pielea şi structuri aferente pielii, nespecificate
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ACTIVITĂŢILE ŞI PARTICIPAREA
Capitolul 1: Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelor
Experienţe senzoriale cu scop (d110-d129)
d110 Urmăritul cu privirea
d115 Ascultarea
d120 Alte experienţe senzoriale cu scop
d129 Experienţe senzoriale cu scop, altele specificate şi nespecificate
Învăţarea de bază (d130-d159)
d130 Copierea
d135 Repetarea
d140 Învăţarea cititului
d145 Învăţarea scrisului
d150 Învăţarea socotitului
d155 Dobândirea deprinderilor
d159 Învăţarea de bază, altele specificate şi nespecificate
Aplicarea cunoştinţelor (d160-d179)
d160 Concentrarea atenţiei
d163 Gândirea
d166 Cititul
d170 Scrisul
d172 Socotitul
d175 Rezolvarea de probleme
d177 Luarea deciziilor
d179 Aplicarea cunoştinţelor, altele specificate şi nespecificate
d198 Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelor, altele specificate
d199 Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelor, nespecificate

Capitolul 2: Sarcini şi solicitări generale
d210
d220
d230
d240
d298
d299

Îndeplinirea unei singure sarcini
Îndeplinirea unor sarcini multiple
Realizarea programului zilnic obişnuit
A face faţă stresului şi altor solicitări psihologice
Sarcini şi solicitări generale, altele specificate
Sarcini şi solicitări generale, nespecificate

Capitolul 3: Comunicarea
Comunicarea - receptarea (d310-d329)
d310 Comunicare cu/prin receptare de mesaje verbale
d315 Comunicare cu/prin receptare de mesaje nonverbale
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d320 Comunicarea cu/prin receptarea mesajelor prin limbajul formal al
semnelor
d325 Comunicarea cu/prin receptare de mesaje scrise
d329 Comunicare _ receptare, altele specificate şi nespecificate
Comunicare - producere (d330-d349)
d330 Vorbirea
d335 Producerea de mesaje non-verbale
d340 Producerea de mesaj în limbajul formal al semnelor
d345 Scrierea mesajelor
d349 Comunicarea - producerea, altele specificate
Conversaţia şi utilizarea instrumentelor şi tehnicilor
de comunicare (d350-d369)
d350 Conversaţia
d355 Discuţia
d360 Utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de comunicare
d369 Conversaţia şi utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de comunicare,
altele specificate şi nespecificate
d398 Comunicarea, altele specificate
d399 Comunicarea, nespecificate

Capitolul 4: Mobilitatea
Schimbarea şi menţinerea poziţiei corpului (d410-d429)
d410 Schimbarea poziţiei de bază a corpului
d415 Menţinerea poziţiei corpului
d420 Schimbarea locului unei persoane
d429 Schimbarea şi menţinerea poziţiei corpului, altele specificate şi
nespecificate
Ducerea, deplasarea şi manipularea obiectelor (d430-d449)
d430 Ridicarea şi ducerea obiectelor
d435 Deplasarea obiectelor cu ajutorul extremităţilor inferioare ale
corpului
d440 Motricitate fină a mâinii
d445 Folosirea mâinii şi braţului
d449 A duce, a deplasa sau a manipula obiecte, altele specificate şi
nespecificate
Mersul (pe jos) şi deplasarea (d450-d469)
d450 Mersul pe jos
d455 Deplasarea complexă
d460 Deplasare complexă în/prin diferite locuri
d465 Deplasare complexă folosind echipamente
d469 Mersul pe jos şi deplasarea, altele specificate şi nespecificate
Deplasarea cu mijloace de transport (d470-d489)
d470 Folosirea mijloacelor de transport
d475 A conduce vehicule
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d480 A călări animale pentru a se deplasa
d489 Deplasarea folosind mijloace de transport, altele specificate şi
nespecificate
d498 Mobilitatea, altele specificate
d499 Mobilitatea, nespecificate

Capitolul 5: Autoîngrijirea
d510
d520
d530
d540
d550
d560
d570
d598
d599

Spălatul
Îngrijirea părţilor corpului
Toaleta intimă
Îmbrăcatul
Mâncatul
Băutul
Îngrijirea sănătăţii unui individ
Autoîngrijirea, altele specificate
Autoîngrijirea, nespecificate

Capitolul 6: Autogospodărirea
Achiziţionarea celor necesare (d610-d629)
d610 Achiziţionarea unei locuinţe
d620 Achiziţionarea de bunuri şi servicii
d629 Achiziţionarea celor necesare zilnic, altele specificate şi nespecificate
Sarcini de gospodărie (d630-d649)
d630 Pregătirea mâncării
d640 Efectuarea treburilor casnice
d649 Sarcini casnice, altele specificate şi nespecificate
Îngrijirea obiectelor de uz casnic şi ajutorul pentru ceilalţi (d650-d669)
d650 Îngrijirea obiectelor de uz casnic
d660 Ajutorul pentru ceilalţi
d669 Îngrijirea obiectelor din gospodărie şi ajutorul pentru ceilalţi, altele
specificate şi nespecificate
d698 Autogospodărirea, alte specificate
d699 Autogospodărirea, nespecificate

Capitolul 7: Interacţiunile şi relaţiile interpersonale
Interacţiuni interpersonale generale (d710-d729)
d710 Interacţiuni interpersonale de bază
d720 Interacţiuni interpersonale complexe
d729 Alte interacţiuni interpersonale generale specificate şi nespecificate
Relaţii interpersonale particulare (d730-d779)
d730 Relaţionarea cu persoane necunoscute
d740 Relaţii formale
d750 Relaţii sociale informale
d760 Relaţii de familie
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Relaţii intime
Alte relaţii interpersonale particulare, specificate şi nespecificate
Alte interacţiuni şi relaţii interpersonale specificate
Alte interacţiuni şi relaţii interpersonale nespecificate

Capitolul 8: Ariile majore ale vieţii
Educaţia (d810-d839)
d810 Educaţia informală
d815 Educaţia preşcolară
d820 Educaţia şcolară
d825 Pregătirea profesională
d830 Învăţământ superior
d839 Educaţia, altele specificate şi nespecificate
Munca şi angajarea în muncă (d840-d859)
d840 Ucenicia (pregătirea pentru muncă)
d845 Dobândirea, păstrarea şi încetarea activităţii la un loc de muncă
d850 Loc de muncă remunerat
d855 Loc de muncă neremunerat
d859 Munca şi angajarea în muncă, altele specificate şi nespecificate
Viaţa economică (d860-d879)
d860 Tranzacţii economice de bază
d865 Tranzacţii economice complexe
d870 Independenţa economică
d879 Viaţa economică, altele specificate şi nespecificate
d898 Alte arii majore ale vieţii, specificate
d899 Alte arii majore ale vieţii, nespecificate

Capitolul 9: Comunitatea, viaţa civică şi socială
d910
d920
d930
d940
d950
d998
d999

Viaţa comunitară
Recreerea şi petrecerea timpului liber
Religie şi spiritualitate
Drepturile omului
Viata politică şi calitatea de cetăţean
Comunitate, viaţă civică şi socială, altele specificate
Comunitate, viaţă civică şi socială, nespecificate
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FACTORII DE MEDIU
Capitolul 1: Produse şi tehnologii
e110 Produse sau substanţe pentru consum personal
e115 Produse şi tehnologii pentru uz personal în viaţa cotidiană
e120 Produse şi tehnologii pentru mobilitate şi transport personal în
interior şi în exterior
e125 Produse şi tehnologii de comunicare
e130 Produse şi tehnologii pentru educaţie
e135 Produse şi tehnologii pentru locul de muncă
e140 Produse şi tehnologii pentru cultură, recreere şi sport
e145 Produse şi tehnologii pentru practicarea religiei şi spiritualităţii
e150 Produse şi tehnologii de proiectare şi construcţie a clădirilor de uz
public
e155 Produse şi tehnologii de proiectare şi construcţie a clădirilor de uz
privat
e160 Produse şi tehnologii de amenajare a terenurilor
e165 Bunuri
e198 Alte produse şi tehnologii, specificate
e199 Alte produse şi tehnologii, nespecificate

Capitolul 2: Mediul natural şi schimbările făcute de om
asupra mediului
e210
e215
e220
e225
e230
e235
e240
e245
e250
e255
e260
e298

Geografia fizică
Populaţia
Flora şi fauna
Clima
Evenimente naturale
Evenimente cauzate de om
Lumina
Schimbări legate de timp
Sunetul
Vibraţiile
Calitatea aerului
Schimbări naturale şi făcute de mâna omului asupra mediului
înconjurător, altele specificate
e299 Schimbări naturale şi făcute de mâna omului asupra mediului
înconjurător, altele specificate, nespecificate

Capitolul 3: Sprijin şi relaţii
e310 Familia imediată
e315 Familia extinsă
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e320
e325
e330
e335
e340
e345
e350
e355
e360
e398
e399

CIF

Prieteni
Cunoştinţe, colegi, vecini şi membri ai comunităţii
Persoane cu funcţii de conducere
Persoane în funcţii de subordonare
Însoţitori şi asistenţi personali
Persoanele necunoscute
Animale domestice
Profesionişti în domeniul sănătăţii
Alţi profesionişti
Sprijin şi relaţii, altele specificate
Sprijin şi relaţii, nespecificate

Capitolul 4: Atitudini
e410 Atitudini individuale ale membrilor familiei imediate
e415 Atitudini individuale ale membrilor familiei lărgite
e420 Atitudini individuale ale prietenilor
e425 Atitudini individuale ale cunoştinţelor, colegilor, vecinilor şi
membrilor
comunităţii
e430 Atitudini individuale ale persoanelor în funcţii de conducere
e435 Atitudini individuale ale persoanelor în funcţii subordonate
e440 Atitudini individuale ale îngrijitorilor şi asistenţilor personali
e345 Atitudini individuale ale persoanelor necunoscute
e450 Atitudini individuale ale profesioniştilor din domeniul sănătăţii
e455 Atitudini individuale ale profesioniştilor din domenii conexe sănătăţii
e460 Atitudini ale societăţii
e465 Norme, practici şi ideologii sociale
e498 Alte atitudini, specificate
e499 Alte atitudini, nespecificate

Capitolul 5: Servicii, sisteme şi politici
e510
e515
e520
e525
e530
e535
e540
e545
e550
e555
e560
e565
e570

Servicii, sisteme şi politici pentru producerea de bunuri de consum
Servicii, sisteme şi politici de arhitectură şi construcţii
Servicii, sisteme şi politici pentru spaţii deschise
Servicii, sisteme şi politici de locuinţe
Servicii, sisteme şi politici pentru utilităţi
Servicii, sisteme şi politici de comunicaţii
Servicii, sisteme şi politici de transport
Servicii, sisteme şi politici de protecţie civilă
Servicii, sisteme şi politici legale (juridice)
Servicii, sisteme şi politici de asociaţii şi organizaţii
Servicii, sisteme şi politici pentru media
Servicii, sisteme şi politici economice
Servicii, sisteme şi politici de asigurări sociale
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Servicii, sisteme şi politici generale de suport social
Servicii, sisteme şi politici de sănătate
Servicii, sisteme şi politici de educaţie şi formare
Servicii, sisteme şi politici de muncă şi angajare în muncă
Servicii, sisteme şi politici în domeniul politicului
Alte servicii, sisteme şi politici, specificate
Alte servicii, sisteme şi politici, nespecificate
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FACTORII DE MEDIU
Definiţie:

Factorii de mediu compun mediul fizic, social şi atitudinal în
care oamenii trăiesc şi îşi duc existenţa.

Codificarea factorilor de mediu
Factorii de mediu reprezintă o componentă a Părţii 2 (Factori
contextuali) a CIF. Factorii de mediu trebuie să fie avuţi în vedere pentru
fiecare componentă a funcţionării şi codificaţi corespunzător
(vezi Anexa 2).
Factorii de mediu trebuie să fie codificaţi din perspectiva persoanei a cărei
situaţie se descrie. De exemplu, bordurile în pantă şi pavajele netede pot fi
codificate drept facilitatori pentru o persoană care utilizează scaunul cu
rotile, însă ele sunt un obstacol pentru o persoană nevăzătoare.
Primul calificator indică măsura în care un factor este facilitator sau
obstacol. Există mai multe motive pentru care un factor de mediu poate fi
un facilitator sau un obstacol, precum şi motive pentru a explica măsura
în care este unul din aceste lucruri. Pentru facilitatori, persoana care face
codificarea trebuie să ţină cont de diferite aspecte, şi anume: să ştie dacă
o resursă este accesibilă, dacă se poate conta pe accesul la ea sau situaţia
este variabilă, dacă resursa este de bună sau slabă calitate, şi aşa mai
departe. În cazul obstacolelor, ar putea fi relevantă frecvenţa cu care un
factor stă în calea unei persoane, dacă obstacolul respectiv este important
sau nu, dacă se poate evita sau nu. Trebuie avut în vedere şi faptul că un
factor de mediu poate constitui un obstacol fie prin prezenţă (de
exemplu, atitudinile negative faţă de oamenii cu dizabilităţi), fie prin
absenţă (de exemplu, faptul că un serviciu nu este disponibil). Efectele
pe care factorii de mediu le au asupra vieţilor oamenilor cu probleme de
sănătate sunt variate şi complexe, şi se speră că cercetările viitoare vor
duce la o mai bună înţelegere a acestei interacţiuni şi poate chiar vor
demonstra utilitatea unui al doilea calificator pentru aceşti factori.
În unele cazuri, o întreagă serie de Factori de mediu sunt rezumaţi cu un
singur termen, cum ar fi sărăcie, dezvoltare, mediu rural sau urban, sau
capital social. Aceşti termeni rezumativi nu se regăsesc ca atare în
clasificare. Mai degrabă, cel care face codificarea trebuie să identifice
factorii constituenţi şi să-i codifice. Din nou, este necesară continuarea
cercetării pentru a se determina dacă există seturi clare şi complete de
Factori de mediu care compun aceşti termeni rezumativi.
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Primul calificator
Prezentăm în continuare scala negativă şi pozitivă care desemnează măsura
în care un factor de mediu acţionează ca un obstacol sau un facilitator. Dacă
se foloseşte un punct, înseamnă că este vorba de un obstacol, iar dacă se
utilizează semnul plus, este vorba de un facilitator:
xxx.0 NU sunt obstacole
xxx.1 Obstacol UŞOR
xxx.2 Obstacol MODERAT
xxx.3 Obstacol SEVER
xxx.4 Obstacol COMPLET

(inexistent, absent, neglijabil...)
(uşor, scăzut...)
(mediu, destul de...)
(ridicat, extrem de...)
(în totalitate...)

0-4%
5-24%
25-49%
50-95%
96-100%

xxx+0 Nu sunt facilitatori
xxx+1 Facilitator UŞOR
xxx+2 Facilitator MODERAT
xxx+3 Facilitator SUBSTANŢIAL
xxx+4 Facilitator COMPLET

(inexistent, absent, neglijabil...)
(uşor, scăzut...)
(mediu, destul de...)
(ridicat, extrem de...)
(în totalitate...)

0-4%
5-24%
25-49%
50-95%
96-100%

xxx.8 obstacol, nu se specifică
xxx+8 facilitator, nu se specifică
xxx.9 nu se aplică
Pentru acele cazuri în care se utilizează instrumente de evaluare calibrate
sau pentru care există alte standarde disponibile pentru a califica mărimea
obstacolelor sau facilitatorilor în ambianţă sunt puse la dispoziţie game
mari de procentaje. De exemplu, dacă se menţionează “nici un obstacol”
sau “obstacol complet”, codificarea oferă o marjă de eroare de până la 5%.
Un “obstacol moderat” este definit în a doua jumătate a timpului sau în a
doua jumătate a scalei care corespunde obstacolului complet. Aceste
procente se vor calibra în diferite domenii cu referire la standardele
umane, tot ca valori procentuale. Pentru ca această calificare să fie folosită
în manieră unitară, procedeele de evaluare trebuie să fie dezvoltate prin
activităţi de cercetare.
Al doilea calificator: urmează să fie dezvoltat.
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Capitolul 1
Produse şi tehnologii
Acest capitol se ocupă de produse sau sisteme de produse, echipamente şi
tehnologie, naturale sau create de om, aflate în mediul din apropierea
individului şi care sunt adunate, create, produse sau fabricate.
Clasificarea ISO 9999 a dispozitivelor ajutătoare defineşte aceste
elemente ca fiind "orice produs, instrument, echipament sau sistem
tehnic utilizat de o persoană cu dizabilităţi, produs special sau disponibil
în general, care previne, compensează, monitorizează, uşurează sau
neutralizează" dizabilitatea. Este recunoscut că orice produs sau
tehnologie poate fi dispozitiv auxiliar de sprijin. (Vezi ISO 9999:
Dispozitive ajutătoare pentru persoanele cu dizabilităţi _ Clasificare
(versiunea a doua); ISO/TC 173/SC 2; ISO/DIS 9999, revizuite). Cu
toate acestea, în scopul acestei clasificări a factorilor de mediu,
produsele şi tehnologiile ajutătoare sunt definite mai restrâns ca fiind
orice produs, instrument, echipament sau tehnologie adaptate sau
proiectate special pentru a îmbunătăţi funcţionarea unei persoane cu
dizabilităţi.
e110 Produse sau substanţe pentru consum personal
Orice obiect sau substanţă, naturale sau create de om, adunate,
prelucrate sau fabricate pentru ingestie.
Include: hrana, băuturile şi medicamentele.
e1100

Hrana
Orice obiect sau substanţă, naturale sau create de om,
adunate, prelucrate sau fabricate pentru a fi mâncate, de
exemplu, alimente şi lichide brute, prelucrate şi preparate, de
diferite consistenţe, ierburi şi minerale (vitamine şi alte
substanţe suplimentare).

e1101

Medicamente
Orice obiect sau substanţă, naturale sau create de om,
adunate, prelucrate sau fabricate în scop medical, de
exemplu, medicaţia alopată şi naturistă.

e1108

Alte produse sau substanţe pentru consum personal,
specificate

e1109

Alte produse sau substanţe pentru consum personal,
nespecificate
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e115 Produse şi tehnologii pentru uz personal în viaţa cotidiană
Echipamente, produse şi tehnologii folosite de oameni în activităţile
cotidiene, inclusiv cele adaptate sau special proiectate, amplasate în,
pe sau în apropierea persoanei care le foloseşte.
Includ: produse şi tehnologii de uz personal, generale şi de sprijin.
e1150

Produse şi tehnologii generale de uz personal în viaţa
cotidiană
Echipament, produse şi tehnologii folosite de oameni în
activităţile zilnice, de exemplu, îmbrăcăminte, textile,
mobilier, aparatură, produse şi unelte de curăţenie, care nu
sunt adaptate şi nici proiectate special.

e1151

Produse şi tehnologii de uz personal în viaţa cotidiană
Echipament, produse şi tehnologii, adaptate sau proiectate
special care ajută oamenii în viaţa cotidiană, de exemplu,
dispozitive protetice şi ortopedice, proteze neurale (exemplu,
dispozitive de stimulare funcţională care controlează vezica
urinară, intestinele, ritmul cardiac şi respirator), şi unităţi de
control al mediului ambiental, cu scopul de a facilita
controlul indivizilor asupra mediului în care locuiesc
(scanere, sisteme de telecomandă, sisteme de control al vocii,
întrerupătoare temporizatoare).

e1158

Alte produse şi tehnologii de uz personal în viaţa
cotidiană, specificate

e1159

Alte produse şi tehnologii de uz personal în viaţa
cotidiană, nespecificate

e120 Produse şi tehnologii pentru mobilitate şi transport personal în
interior şi în exterior
Echipamente, produse şi tehnologii utilizate de oameni în activităţi de
deplasare, în interiorul şi în exteriorul clădirilor, inclusiv cele
adaptate sau special proiectate, amplasate în, pe sau lângă persoana
care le foloseşte.
Includ: produse şi tehnologii generale şi ajutătoare pentru mobilitate
şi transport personal în interior şi în exterior.
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e1200

Produse şi tehnologii generale pentru mobilitate şi
transport personal în interior şi în exterior
Echipamente şi tehnologii în activităţi de deplasare în
interiorul şi exteriorul clădirilor, de exemplu, vehicule
motorizate şi nemotorizate de transport persoane pe uscat, pe
apă şi aeriene (exemplu, autobuze, automobile, furgoane, alte
vehicule cu tracţiune motorizată sau mijloace de transport cu
tracţiune animală), care nu sunt special adaptate sau
proiectate.

e1201

Produse şi tehnologii ajutătoare pentru mobilitate şi
transport personal în interior şi în exterior
Echipamente, produse şi tehnologii adaptate sau special
proiectate care ajută persoanele să se deplaseze în
interiorul şi exteriorul clădirilor, de exemplu, dispozitive
pentru mersul pe jos, automobile şi furgoane speciale,
adaptări la vehicule, cărucior cu rotile, scutere şi
dispozitive care ajută persoanele să-şi schimbe
locul/poziţia.

e1208

Alte produse şi tehnologii pentru mobilitate şi transport
personal în interior şi în exterior, specificate

e1209

Alte produse şi tehnologii pentru mobilitate şi transport
personal în interior şi în exterior, nespecificate

e125 Produse şi tehnologii de comunicare
Echipamente, produse şi tehnologii utilizate de oameni în activităţile
de trimitere şi primire a informaţiilor, inclusiv cele adaptate sau
special proiectate, amplasate în, pe sau lângă persoana care le
foloseşte.
Include: produse şi dispozitive de comunicare generale şi auxiliare
de ajutor.
e1250

Produse şi tehnologii generale de comunicare
Echipamente, produse şi tehnologii utilizate de oameni
pentru trimitere şi primire de informaţii, de exemplu,
dispozitive optice şi auditive, aparate audio de înregistrare şi
redare, televizoare şi echipament video, dispozitive
telefonice, sisteme de transmisie a sunetelor, dispozitive de
comunicare directă, care nu sunt adaptate sau special
proiectate.
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e1251

Produse şi tehnologii auxiliare de comunicare
Echipamente, produse şi tehnologii, adaptate sau special
proiectate care ajută oamenii să trimită şi să primească
informaţii, de exemplu, dispozitive vizuale specializate,
dispozitive electro-optice, dispozitive specializate de scriere,
desen sau pentru scris de mână, sisteme de semnalizare şi
software şi hardware special, implanturi auditive, aparate
auditive, adaptoare auditive de modulare de frecvenţă, proteze
vocale, tăbliţe de comunicare, ochelari şi lentile de contact.

e1258

Alte produse şi tehnologii de comunicare, specificate

e1259

Alte produse şi tehnologii de comunicare, nespecificate

e130 Produse şi tehnologii pentru educaţie
Echipamente, produse, procese, metode şi tehnologii inclusiv cele
adaptate sau special proiectate, utilizate pentru achiziţia de
cunoştinţe, experienţe sau deprinderi.
Includ: produse şi tehnologii generale şi auxiliare pentru
educaţie.
e1300

Produse şi tehnologii generale pentru educaţie
Echipamente, produse, procese, metode şi tehnologii, care nu
sunt adaptate sau special proiectate, utilizate pentru achiziţia
de cunoştinţe, experienţe sau deprinderi la orice nivel, de
exemplu, cărţi, manuale, jucării educaţionale, software şi
hardware.

e1301

Produse şi tehnologii auxiliare pentru educaţie
Echipamente, produse, procese, metode şi tehnologii,
adaptate şi special proiectate, utilizate pentru achiziţia de
cunoştinţe, experienţe sau deprinderi, de exemplu, tehnologie
informaţională specializată.

e1308

Alte produse şi tehnologii pentru educaţie, specificate

e1309

Alte produse şi tehnologii pentru educaţie, nespecificate

e135 Produse şi tehnologii pentru locul de muncă
Echipamente, produse şi tehnologii utilizate pentru locul de muncă
pentru a facilita activităţile de lucru.
Includ: produse şi tehnologii generale şi auxiliare pentru locul de
muncă.
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e1350

Produse şi tehnologii generale pentru locul de muncă
Echipamente, produse şi tehnologii care nu sunt adaptate sau
special proiectate, utilizate pentru locul de muncă pentru a
facilita activităţile de lucru, de exemplu, unelte, maşini şi
echipamente de birou.

e1351

Produse şi tehnologii auxiliare pentru locul de muncă
Echipamente, produse şi tehnologii adaptate sau special
proiectate pentru locul de muncă pentru a facilita activităţile
de lucru, de exemplu, mese reglabile, pupitre şi dulapuri de
fişiere; uşi de acces intrare/ieşire telecomandate; hardware,
software, accesorii şi aparate de control al mediului menite
să faciliteze îndeplinirea sarcinilor de lucru ale individului şi
să controleze mediul în care acesta lucrează (exemplu,
scanere, sisteme de telecomandă, sisteme de control al vocii
şi întrerupătoare, temporizatoare).

e1358

Alte produse şi tehnologii pentru locul de muncă, specificate

e1359

Alte produse şi tehnologii pentru locul de muncă, nespecificate

e140 Produse şi tehnologii pentru cultură, recreare şi sport
Echipamente, produse şi tehnologii, inclusiv cele adaptate sau special
proiectate, utilizate pentru efectuarea de şi creşterea participării la
activităţi culturale, recreative şi sportive.
Includ: produse şi tehnologii generale şi auxiliare pentru cultură,
recreare şi sport.
e1400

Produse şi tehnologii generale pentru cultură, recreare şi
sport
Echipamente, produse şi tehnologii care nu sunt adaptate sau
special proiectate, utilizate pentru efectuarea şi creşterea
participării la activităţi culturale, recreative şi sportive, de
exemplu, jucării, schiuri, mingi de tenis şi instrumente muzicale.

e1401

Produse şi tehnologii auxiliare pentru cultură, recreare şi sport
Echipamente, produse şi tehnologii adaptate sau special
proiectate utilizate pentru efectuarea şi creşterea participării la
activităţi culturale, recreative şi sportive, de exemplu,
dispozitive de mobilitate modificate pentru sport, adaptări
pentru realizarea unor activităţi muzicale sau alte activităţi
artistice.

e1408

Alte produse şi tehnologii pentru cultură, recreare şi
sport, specificate

e1409

Alte produse şi tehnologii pentru cultură, recreare şi
sport, nespecificate
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e145 Produse şi tehnologii pentru practicarea religiei şi spiritualităţii
Produse şi tehnologii unicat sau în producţie de serie, inclusiv cele
adaptate sau special proiectate care sunt oferite sau primite ca având
o semnificaţie simbolică în contextul practicării religiei sau
spiritualităţii.
Includ: produse şi tehnologii generale şi auxiliare pentru practicarea
religiei şi spiritualităţii
e1450

Produse şi tehnologii generale pentru practicarea religiei
şi spiritualităţii
Produse şi tehnologii unicat sau în producţie de serie, care nu
sunt adaptate sau special proiectate, care sunt oferite sau
primite ca având o semnificaţie simbolică în contextul
practicării religiei sau spiritualităţii, de exemplu, cluburi
spirituale, armindeni, articole de purtat pe cap, măşti,
crucifixe, menorah, covoraşe de rugăciune.

e1451

Produse şi tehnologii auxiliare pentru practicarea religiei
şi spiritualităţii
Produse şi tehnologii adaptate sau special proiectate, care
sunt oferite sau primite ca având o semnificaţie simbolică în
contextul practicării religiei sau spiritualităţii, de exemplu,
cărţi religioase în Braille, cărţi de tarod în Braille şi protecţii
speciale pentru roţile cărucioarelor cu rotile pentru a putea
intra în temple sau biserici.

e1458

Alte produse şi tehnologii pentru practicarea religiei şi
spiritualităţii, specificate

e1459

Alte produse şi tehnologii pentru practicarea religiei şi
spiritualităţii, nespecificate

e150 Produse şi tehnologii de proiectare şi construcţie a clădirilor de
uz public
Produse şi tehnologii care alcătuiesc pentru un individ mediul
interior şi exterior, construit de mâna omului şi care este destinat,
proiectat şi construit pentru uz public, inclusiv cele adaptate şi
special proiectate.
Includ: produse şi tehnologii de proiectare şi construire a intrărilor
şi ieşirilor, facilităţilor şi traseelor.
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e1500

Produse şi tehnologii de proiectare şi construcţie pentru
intrările şi ieşirile din clădirile de uz public.
Produse şi tehnologii de intrare în şi ieşire din mediul
construit de mâna omului, care este destinat, proiectat şi
construit pentru uz public, de exemplu, proiectarea şi
construirea intrărilor şi ieşirilor în/din clădirile de uz public
(exemplu, instituţii, magazine şi teatre), clădiri publice,
rampe mobile şi fixe, uşi electrice, mânere şi praguri de uşi.

e1501

Produse şi tehnologii de proiectare şi construcţie pentru
asigurarea accesului la facilităţile din interiorul clădirilor
de uz public
Produse şi tehnologii referitoare la facilităţile interioare ca
proiectare şi construcţie pentru uz public, de exemplu,
toalete, telefoane, lifturi sau ascensoare, secvenţe de
anunţuri/avertizări sonore, rampe, termostate (pentru reglarea
temperaturii) şi locuri accesibile în săli sau pe stadioane.

e1502

Produse şi tehnologii de proiectare pentru identificarea
traseului, parcurgerea traseului şi indicarea localizării în
clădirile de uz public
Produse şi tehnologii de interior şi de exterior, proiectate şi
construite pentru uz public pentru a ajuta oamenii să
identifice traseul în interiorul şi în imediata apropiere a unei
clădiri şi să localizeze locurile spre care doresc să meargă, de
exemplu, panouri de semnalizare, în Braille sau scrise,
dimensiunile coridoarelor, suprafeţele podelelor, chioşcuri
accesibile şi alte forme de indicaţii.

e1508

Alte produse şi tehnologii de proiectare şi construcţie a
clădirilor de uz public, specificate

e1509

Alte produse şi tehnologii de proiectare şi construcţie a
clădirilor de uz public, nespecificate

e155 Produse şi tehnologii de proiectare şi construcţie a clădirilor de
uz privat
Produse şi tehnologii, inclusiv cele adaptate şi special proiectate, care
alcătuiesc pentru un individ mediul interior şi exterior, construit de
mâna omului şi care este planificat, proiectat şi construit pentru uz
privat.
Includ: produse şi tehnologii de construcţie a intrărilor şi ieşirilor,
facilităţilor şi traseelor.
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e1550

Produse şi tehnologii de proiectare şi construcţie a
intrărilor şi ieşirilor clădirilor de uz privat
Produse şi tehnologii de intrare în şi ieşire din mediul
construit de mâna omului, care este destinat, proiectat şi
construit pentru uz privat, de exemplu, intrările şi ieşirile
în/din locuinţe, rampe mobile şi fixe, uşi electrice, mânere şi
praguri de uşi.

e1551

Produse şi tehnologii de proiectare şi construcţie pentru a
asigura accesul la facilităţile unei clădiri de uz privat
Produse şi facilităţi referitoare la proiectarea şi
construirea interiorului clădirilor de uz privat, de
exemplu, toaleta, telefoanele, anunţuri/avertizări sonore,
dulapuri de bucătărie, aparatura electro-casnică, comenzi
electronice
din locuinţă.

e1552

Produse şi tehnologii de identificare a traseului,
parcurgere a traseului şi indicare a locurilor din clădirile
de uz privat
Produse şi tehnologii de interior şi exterior, proiectate
şi construite pentru deplasare într-o clădire de uz privat,
pentru a-i ajuta pe oameni să identifice traseul în interiorul
şi în imediata apropiere a clădirii şi să localizeze locul
unde doresc să ajungă, de exemplu, panouri de semnalizare,
în Braille sau scrise, dimensiunile coridoarelor
şi suprafeţele podelei.

e1558

Alte produse şi tehnologii de proiectare şi construcţie a
clădirilor de uz privat, specificate

e1559

Alte produse şi tehnologii de proiectare şi construcţie a
clădirilor de uz privat, nespecificate

e160 Produse şi tehnologii de amenajare a terenurilor
Produse şi tehnologii, inclusiv cele adaptate sau special proiectate,
referitoare la suprafeţele de teren, deoarece acestea afectează mediul
exterior al unui individ prin implementarea politicilor de exploatare
(sistematizare) a terenurilor, proiectarea, planificarea şi amenajarea
spaţiului.
Includ: produse şi tehnologii referitoare la suprafeţele de teren
care sunt sistematizate prin implementarea politicilor de exploatare
a terenurilor, ca de exemplu, zonele rurale, zonele suburbane,
zonele urbane, parcurile, zonele de conservare şi rezervaţiile
naturale.
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e1600

Produse şi tehnologii de amenajare a terenurilor din
mediul rural
Produse şi tehnologii referitoare la terenurile din zonele
rurale, deoarece acestea afectează mediul exterior al unui
individ prin implementarea politicilor de
exploatare/sistematizare a terenurilor din mediul rural,
proiectarea, planificarea şi amenajarea spaţiului, de exemplu,
terenuri agricole, drumuri de acces şi semnalizarea prin
panouri corespunzătoare.

e1601

Produse şi tehnologii de dezvoltare a terenurilor din zone
suburbane
Produse şi tehnologii referitoare la terenurile din zonele
suburbane, deoarece acestea afectează mediul exterior al unui
individ prin implementarea politicilor de sistematizare a
terenurilor din zonele suburbane, proiectarea, planificarea şi
dezvoltarea spaţiului, de exemplu, tăieturi la nivelul
bordurilor, trotuare, semnalizare prin panouri şi iluminarea
străzilor.

e1602

Produse şi tehnologii de amenajare a terenurilor din
zonele urbane
Produse şi tehnologii referitoare la terenurile din zonele
urbane, deoarece acestea afectează mediul exterior al unui
individ prin implementarea politicilor de sistematizare a
terenurilor din zonele urbane, proiectarea, planificarea şi
amenajarea spaţiului, de exemplu, tăieturi la nivelul
bordurilor, rampe, semnalizare prin panouri şi iluminatul
străzilor.

e1603

Produse şi tehnologii de amenajare a parcurilor, zonelor
de conservare şi rezervaţiilor naturale
Produse şi tehnologii referitoare la terenurile care constituie
parcuri, zone de conservare sau rezervaţii naturale, deoarece
acestea afectează mediul exterior al unui individ prin
politicile de sistematizare a terenurilor şi prin proiectarea,
planificarea şi amenajarea spaţiului, de exemplu, prin
marcarea corespunzătoare a zonei parcurilor sau rezervaţiilor
naturale.

e1608

Alte produse şi tehnologii de amenajare a terenurilor,
specificate

e1609

Alte produse şi tehnologii de amenajare a terenurilor,
nespecificate
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e165 Bunuri
Produse sau obiecte pentru schimburi economice, de exemplu, bani,
bunuri, proprietăţi şi alte obiecte de valoare pe care le deţine un
individ sau asupra cărora are drept de folosinţă.
Includ: produse şi bunuri tangibile şi intangibile, active financiare.
e1650

Bunuri financiare
Produse, ca banii şi alte instrumente financiare care servesc
ca agent de schimb pentru munca prestată, bunuri de capital
şi servicii.

e1651

Bunuri tangibile
Produse sau obiecte, de exemplu, case şi teren,
îmbrăcăminte, alimente şi articole tehnice, care servesc ca
agent de schimb pentru munca prestată, bunuri de capital şi
servicii.

e1652

Bunuri intangibile
Produse ca proprietatea intelectuală, cunoştinţele şi
deprinderile care servesc ca agent de schimb pentru munca
prestată, bunuri de capital şi servicii.

e1658

Alte bunuri, specificate

e1659

Alte bunuri, nespecificate

e198 Alte produse şi tehnologii, specificate
e199 Alte produse şi tehnologii, nespecificate
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Capitolul 2
Mediul natural şi schimbările făcute
de om asupra mediului
Acest capitol se ocupă de elementele, animate şi neanimate, ale mediului
natural sau fizic, şi de componentele acestui mediu care sunt modificate de
oameni, precum şi de caracteristicile populaţiei umane din respectivul
mediu.
e210 Geografia fizică
Trăsături ale formei uscatului şi ale acumulărilor de apă.
Include: trăsături ale geografiei cuprinse în orografie (relief,
calitatea extinderea şi forma uscatului, inclusiv altitudinea) şi în
hidrografie (acumulări de apă, ca lacuri, râuri, mări).
e2100

Formele uscatului
Trăsături ale formelor uscatului, de exemplu, munţi, dealuri,
văi şi câmpii.

e2101

Acumulări de apă
Trăsături ale acumulărilor de apă, de exemplu, lacuri, baraje,
râuri şi pârâie.

e2108

Geografia fizică, altele specificate

e2109

Geografia fizică, nespecificate

e215 Populaţia
Grupuri de oameni care trăiesc într-un mediu dat şi care împărtăşesc
acelaşi model de adaptare la mediu.
Include: schimbările demografice; densitatea populaţiei.
e2150

Schimbări demografice
Schimbări care apar în cadrul unui grup de oameni, de
exemplu, structura şi variaţia numărului total al indivizilor
într-un teritoriu, determinate prin naştere, moarte,
îmbătrânire a populaţiei şi migrare.

e2151

Densitatea populaţiei
Numărul de oameni pe unitatea teritorială, inclusiv trăsături
ca de exemplu, densitate ridicată sau scăzută.

e2158

Populaţia, altele specificate

e2159

Populaţia, nespecificate
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e220 Flora şi fauna
Plante şi animale.
Exclud: animalele domestice (e350); populaţia (e215).
e2200

Plante
Orice varietate de organisme pluricelulare, fotosintetice,
eucariote din regnul vegetal care se caracterizează
prin producerea de embrioni ce conţin cloroplast,
cu pereţii celulelor din celuloză şi care nu dispun
de capacitate locomotorie, de exemplu, arbori, flori,
arbuşti şi viţa de vie.

e2201

Animale
Organisme pluricelulare din regnul animal, care se deosebesc
de plante prin caracteristici tipice, de exemplu,
capacitate locomotorie, metabolism care nu este
pe bază de fotosinteză, răspuns puternic la stimuli,
dezvoltare limitată şi structură corporală fixă,
de exemplu, animale sălbatice sau domestice,
reptile, păsări, peşti şi mamifere.
Exclude: bunuri (e165); animale domestice (e350).

e2208

Fauna şi flora, altele specificate

e2209

Fauna şi flora, nespecificate

e225 Clima
Particularităţi şi evenimente meteorologice, de exemplu, vremea.
Include: temperatura, umiditatea, presiunea atmosferică, precipitaţii,
vânt şi variaţiile în funcţie de anotimp.
e2250

Temperatura
Gradul de căldură sau de frig, de exemplu, temperatura
scăzută şi ridicată, temperatura normală sau extremă.

e2251

Umiditatea
Nivelul de umiditate al aerului, de exemplu, umiditate
ridicată sau scăzută.

e2252

Presiune atmosferică
Presiunea aerului atmosferic, de exemplu, presiunea în
funcţie de înălţimea peste nivelul mării sau condiţiile
meteorologice.
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e2253

Precipitaţiile
Cădere de umiditate, de exemplu, ploaie, rouă, zăpadă,
lapoviţă şi grindină.

e2254

Vântul
Cantităţi de aer în mişcare naturală, mai mult sau mai puţin
rapidă, de exemplu, briză, furtună sau vijelie.

e2255

Variaţiile în funcţie de anotimp
Schimbări naturale, regulate şi predictibile de la un anotimp
la altul, de exemplu, vara, toamna, iarna şi primăvara.

e2258

Clima, altele specificate

e2259

Clima, nespecificate

e230 Evenimente naturale
Schimbări geografice şi atmosferice care determină discontinuităţi
în mediul fizic al individului, care apar regulat sau neregulat,
de exemplu, cutremure şi condiţii meteorologice severe
sau violente, exemplu, tornade, uragane, taifunuri, inundaţii,
incendii forestiere şi furtuni de zăpadă.
e235 Evenimente cauzate de om
Modificări sau tulburări ale mediului natural, cauzate de oameni, care
pot avea ca rezultat crearea de discontinuităţi în viaţa cotidiană
a oamenilor, inclusiv evenimente sau condiţii legate de conflicte
şi războaie, de exemplu, strămutarea oamenilor, distrugerea
infrastructurii sociale, a locuinţelor şi terenurilor,
dezastre ecologice, poluarea aerului, apei sau solului
(exemplu, deversări de substanţe toxice).
e240 Lumina
Radiaţie electromagnetică prin care obiectele devin vizibile,
fie lumină solară sau iluminat artificial (exemplu, lumânări,
lămpi cu parafină sau petrol, foc, electricitate),
şi care poate oferi informaţii utile sau deformate
despre lume.
Include: intensitatea luminii; calitatea luminii; contraste de culoare.
e2400

Intensitatea luminii
Nivelul sau cantitatea de energie pe care o emite, fie o sursă
naturală (exemplu, soarele) sau o sursă artificială de lumină.
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e2401

Calitatea luminii
Natura luminii de a fi furnizată şi contrastele de culoare
aferente generate în câmpul vizual, şi care poate oferi
informaţii utile despre lumea din jur (exemplu, informaţii
vizuale despre prezenta unor scări sau uşi) sau informaţii
deformate
(exemplu, prea multe imagini vizuale).

e2408

Lumina, altele specificate

e2409

Lumina, nespecificate

e245 Schimbări legate de timp
Schimbare naturală, regulată sau predictibilă în timp.
Includ: ciclul zi/noapte şi ciclul lunilor anului.
e2450

Ciclul zi/noapte
Schimbări naturale, regulate şi predictibile de la zi la noapte
şi din nou la zi, de exemplu, ziua, noaptea,
zorile şi amurgul.

e2451

Ciclul lunilor anului
Schimbări naturale, regulate şi predictibile ale poziţiei lunii
faţă de pământ.

e2458

Alte schimbări legate de timp, specificate

e2459

Alte schimbări legate de timp, nespecificate

e250 Sunetul
Un fenomen care este sau poate fi auzit, de exemplu, izbitură,
clopoţel/sonerie, lovitură surdă, cântat, fluierat, ţipăt sau bâzâit,
la orice intensitate, timbru sau ton şi care poate oferi
informaţii utile sau deformate despre lumea din jur.
Include: intensitatea sunetului; calitatea sunetului.
e2500

Intensitatea sunetului
Nivelul sau volumul fenomenului auditiv determinat
de cantitatea de energie generată, în care nivelurile
ridicate de energie sunt percepute ca sunete, nivelurile
scăzute de energie sunt percepute ca sunete slabe.
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e2501

Calitatea sunetului
Natura sunetului ca fiind determinată de lungimea de undă şi
de forma undei sunetului şi care este perceput ca timbru şi
ton, de exemplu, discordanţă şi melodicitate, şi care poate
oferi informaţii utile (de exemplu, sunetul lătratului unui
câine sau mieunatul unei pisici) sau deformate (de exemplu,
zgomot de fond) despre lumea din jur.

e2508

Sunet, alte specificate

e2509

Sunet, nespecificate

e255 Vibraţii
Mişcarea regulată sau neregulată, înainte şi înapoi, a unui obiect sau a
unui individ cauzată de o tulburare fizică, de exemplu, scuturare,
tremurare, mişcări rapide ale lucrurilor, clădirilor sau oamenilor,
cauzate de echipamente mari sau mici, aeronave şi explozii.
Exclud: evenimente naturale (e230), de exemplu, vibraţii sau
zdruncinături ale pământului cauzate de seisme.
e260 Calitatea aerului
Caracteristici ale atmosferei (din afara clădirilor) sau a zonelor
închise de aer (din interiorul clădirilor), şi care pot furniza informaţii
utile sau deformate despre lumea din jur.
Include: calitatea aerului din interior şi exterior.
e2600

Calitatea aerului din interior
Natura aerului din interiorul clădirilor sau a zonelor închise,
determinat prin miros, fum, umiditate, aer condiţionat
(calitate controlată a aerului) sau calitate necontrolată a
aerului, şi care poate furniza informaţii utile (exemplu,
miros de scurgeri de gaze) sau deformate (exemplu, miros de
parfum) despre lumea din jur.

e2601

Calitatea aerului din exterior
Natura aerului din afara clădirilor sau zonelor închise, ca
fiind determinată prin miros, fum, umiditate, nivelul de ozon
şi alte trăsături ale atmosferei, şi care poate furniza
informaţii utile (exemplu, miros de ploaie) sau deformate
(exemplu, mirosuri toxice) despre lumea din jur.

e2608

Calitatea aerului, altele specificate

e2609

Calitatea aerului, nespecificate

e298 Schimbări naturale şi făcute de mâna omului asupra mediului
înconjurător, altele specificate
e299 Schimbări naturale şi făcute de mâna omului asupra mediului
înconjurător, altele specificate, nespecificate
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Capitolul 3
Sprijin şi relaţii
Acest capitol se ocupă de oameni sau animale care oferă sprijin practic fizic
sau emoţional, dezvoltare, protecţie, asistenţă şi în relaţiile cu alte persoane,
în locuinţa acestora, la locul de muncă, la şcoală sau la joacă sau în alte
secvenţe ale activităţilor lor cotidiene. Capitolul nu cuprinde atitudinile
persoanei sau oamenilor care oferă sprijinul. Factorul ambiental descris nu
este persoană sau animal, ci cantitatea de sprijin fizic şi emoţional pe care
persoanele sau animalele îl oferă.
e310 Familia imediată
Indivizi care au o legătură prin naştere, căsătorie sau prin alte relaţii
recunoscute de cultură ca fiind familie imediată, de exemplu,
soţi/soţii, parteneri, părinţi, fraţi şi surori, copii, părinţi sociali, părinţi
adoptivi şi bunici.
e315 Familia lărgită
Indivizi care au o legătură prin familie sau căsătorie sau prin alte
relaţii recunoscute de cultură ca fiind familie lărgită, de exemplu,
mătuşi, unchi, nepoţi şi nepoate.
Exclude: familia imediată (e310).
e320 Prieteni
Indivizi care sunt apropiaţi şi participanţi permanenţi într-o relaţie
caracterizată prin încredere şi sprijin reciproc
e325 Cunoştinţe, colegi, vecini şi membri ai comunităţii
Indivizi care se cunosc unii pe alţii ca fiind cunoştinţe, colegi, vecini
şi membri ai comunităţii, în situaţii de muncă, la şcoală, în activităţi
recreative şi în alte aspecte de viaţă şi care împărtăşesc trăsături
demografice, ca vârsta, sexul, religia, credinţa sau etnia sau care
urmăresc interese comune.
Exclud: asociaţii şi servicii ale instituţiilor (e5550).
e330 Persoane cu funcţii de conducere
Indivizi care au responsabilităţi de luare de decizii pentru ceilalţi şi
care au influenţă sau putere socială definite pe baza rolului social,
economic, cultural sau religios pe care îl au în societate, de exemplu,
profesori, angajatori, supervizori, lideri religioşi, persoane care
înlocuiesc pe cei ce iau decizii, tutori sau mandatari.
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e335 Persoane în funcţii de subordonare
Indivizi a căror viaţă cotidiană este influenţată de persoane cu
funcţii de conducere la locul de muncă, la şcoală sau în alte
instituţii, de exemplu, elevi/studenţi, muncitori şi membri ai
grupurilor religioase.
Exclud: familia imediată (e310).
e340 Însoţitori şi asistenţi personali
Indivizi care asigură serviciile necesare de sprijin pentru indivizi în
activităţile curente ale acestora şi pentru menţinerea performanţelor la
locul de muncă, în educaţie sau în alte situaţii de viaţă, servicii
asigurate fie din fonduri de stat sau private, fie în alt mod, pe bază de
voluntariat, de exemplu, furnizorii de sprijin pentru activităţi casnice,
însoţitori personali, persoane de sprijin pentru transport, ajutor plătit,
bone şi alţi indivizi care funcţionează ca persoane de îngrijire
primară.
Exclud: familia imediată, (e310); familia lărgită (e315); prietenii
(e320); servicii generale de sprijin social (e5750); servicii din
domeniul sănătăţii (e355).
e345 Persoanele necunoscute
Indivizi care nu se cunosc şi nu sunt înrudiţi, sau care nu au stabilit
încă o relaţie sau o asociaţie, inclusiv persoane necunoscute
individului dar care trăiesc o situaţie de viaţă împreună cu acestea, de
exemplu, profesori suplinitori, colegi de muncă sau persoane care se
ocupă de îngrijirea altor persoane.
e350 Animale domestice
Animale care asigură sprijin fizic, emoţional sau psihologic, de
exemplu, animale de casă (câini, pisici, păsări, peşti etc.) şi animale
care ajută la deplasarea sau transportul persoanelor.
Exclude: animalele (e2201); bunurile (e165).
e355 Profesionişti în domeniul sănătăţii
Toţi furnizorii de servicii care lucrează în cadrul sistemului de
sănătate, de exemplu, medici, asistente, fizioterapeuţi, terapeuţi
ocupaţionali, logopezi, audiologi, lucrători medico-sociali ortotistprotezist.
Exclude: alţi profesionişti (e360).
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e360 Alţi profesionişti
Toţi furnizorii de servicii care lucrează în afara sistemului de
sănătate, inclusiv avocaţi, lucrători sociali, profesori, arhitecţi şi
designeri (proiectanţi).
Exclude: profesionişti în domeniul sănătăţii (e355).
e398 Sprijin şi relaţii, altele specificate
e399 Sprijin şi relaţii, nespecificate
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Capitolul 4
Atitudini
Acest capitol se ocupă de atitudinile care sunt consecinţele observabile ale
obiceiurilor, practicilor, ideologiilor, valorilor, normelor, credinţelor factuale
şi religioase. Aceste atitudini influenţează comportamentul individual şi
viaţa socială la toate nivelurile, de la relaţiile interpersonale şi asociaţiile
comunitare până la structurile politice, economice şi legale; de exemplu,
atitudini individuale sau ale societăţii despre credibilitatea şi valoarea
persoanei ca fiinţă umană care poate motiva practici pozitive, onorifice sau
practici negative şi discriminatorii (exemplu, stigmatizarea, stereotipia şi
marginalizarea sau neglijarea unei persoane). Atitudinile clasificate sunt cele
ale oamenilor din afara persoanei a cărei situaţie este descrisă. Ele nu aparţin
persoanelor înseşi. Atitudinile individuale sunt grupate în categorii, în
funcţie de tipul relaţiilor listate, Capitolul 3 _ Factorii de mediu. Valorile şi
credinţele nu sunt codificate separat de atitudini deoarece se presupune că
acestea sunt forţele de acţiune din spatele atitudinilor.
e410 Atitudini individuale ale membrilor familiei imediate
Opinii şi credinţe generale sau specifice ale membrilor familiei
imediate despre persoană sau despre alte aspecte (exemplu, subiecte
sociale, politice şi economice), care influenţează comportamentul şi
acţiunile individuale.
e415 Atitudini individuale ale membrilor familiei lărgite
Opinii şi credinţe generale sau specifice ale membrilor familiei lărgite
despre persoana sau despre alte aspecte (exemplu, subiecte sociale,
politice şi economice), care influenţează comportamentul şi acţiunile
individuale.
e420 Atitudini individuale ale prietenilor
Opinii şi credinţe generale sau specifice ale prietenilor despre
persoana sau despre alte aspecte (exemplu, subiecte sociale, politice
şi economice), care influenţează comportamentul şi acţiunile
individuale.
e425 Atitudini individuale ale cunoştinţelor, colegilor, vecinilor şi
membrilor comunităţii
Opinii şi credinţe generale sau specifice ale cunoştinţelor, colegilor,
vecinilor şi membrilor comunităţii despre persoană sau despre alte
aspecte (exemplu, subiecte sociale, politice şi economice), care
influenţează comportamentul şi acţiunile individuale.
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e430 Atitudini individuale ale persoanelor în funcţii de conducere
Opinii şi credinţe generale sau specifice ale persoanelor în funcţii de
conducere despre persoană sau despre alte aspecte (exemplu, subiecte
sociale, politice şi economice), care influenţează comportamentul şi
acţiunile individuale.
e435 Atitudini individuale ale persoanelor în funcţii subordonate
Opinii şi credinţe generale sau specifice ale persoanelor în funcţii
subordonate despre persoană sau despre alte aspecte (exemplu,
subiecte sociale, politice şi economice), care influenţează
comportamentul şi acţiunile individuale.
e440 Atitudini individuale ale îngrijitorilor şi asistenţilor personali
Opinii şi credinţe generale sau specifice ale îngrijitorilor şi
asistenţilor personali despre persoană sau despre alte aspecte
(exemplu, subiecte sociale, politice şi economice), care influenţează
comportamentul şi acţiunile individuale.
e345 Atitudini individuale ale persoanelor necunoscute
Opinii şi credinţe generale sau specifice ale persoanelor necunoscute
despre persoană sau despre alte aspecte (exemplu, subiecte sociale,
politice şi economice), care influenţează comportamentul şi acţiunile
individuale.
e450 Atitudini individuale ale profesioniştilor din domeniul sănătăţii
Opinii şi credinţe generale sau specifice ale specialiştilor din
domeniul sănătăţii despre persoană sau despre alte aspecte (exemplu,
subiecte sociale, politice şi economice), care influenţează
comportamentul şi acţiunile individuale.
e455 Atitudini individuale ale profesioniştilor din domenii conexe
sănătăţii
Opinii şi credinţe generale sau specifice ale profesioniştilor din
domenii conexe sănătăţii despre persoană sau despre alte aspecte
(exemplu, subiecte sociale, politice şi economice), care influenţează
comportamentul şi acţiunile individuale.
e460 Atitudini ale societăţii
Opinii sau credinţe pe care le au în general oamenii unei culturi,
societăţi, unui grup subcultural sau unui alt grup faţă de un alt grup
social, faţă de alţi indivizi sau faţă de alte aspecte politice, economice
şi sociale, care influenţează comportamentul şi acţiunile grupului sau
individului.
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e465 Norme, practici şi ideologii sociale
Obiceiuri, practici, reguli şi sisteme abstracte de valori şi credinţe
normative (exemplu, ideologii, concepte normative universale şi
filosofii morale) care se formează în contextul social şi care afectează
sau generează practicile şi comportamentele societăţii sau ale
individului, de exemplu, norme sociale de comportament moral şi
religios sau de etichetă, maniere; doctrine religioase norme şi practici
care rezultă din acestea; norme care guvernează ritualuri sau întruniri
sociale.
e498 Alte atitudini, specificate
e499 Alte atitudini, nespecificate
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Capitolul 5
Servicii, sisteme şi politici
Prezentul capitol se ocupă de:
1.

Servicii care furnizează beneficii, programe şi funcţionări structurate, în
diverse sectoare ale societăţii, concepute pentru a respecta nevoile
indivizilor. (În servicii sunt incluse şi persoanele care furnizează aceste
servicii). Serviciile pot fi publice, private sau voluntare, şi pot fi
stabilite la nivel local, de comunitate, regional, de stat, de provincie,
naţional sau internaţional, de indivizi, asociaţii, organizaţii, agenţii sau
guverne. Bunurile furnizate de aceste servicii pot fi generale, adaptate şi
special proiectate.

2.

Sisteme care sunt mecanisme de control administrativ şi organizatoric, şi
care sunt stabilite de guverne la nivel local, regional, naţional şi
internaţional, sau de alte autorităţi recunoscute. Aceste sisteme sunt
concepute să organizeze, să controleze şi să monitorizeze serviciile care
furnizează beneficii, programe şi funcţionări structurate în diverse
sectoare ale societăţii.

3.

Politici constituite prin reguli, reglementări, convenţii şi standarde
stabilite de guverne la nivel local, regional, naţional şi internaţional,
sau de autorităţi recunoscute. Politicile guvernează şi reglementează
sistemele care organizează, controlează şi monitorizează serviciile,
programele şi funcţionările structurate din diverse sectoare ale
societăţii.

e510 Servicii, sisteme şi politici pentru producerea de bunuri de
consum
Servicii, sisteme şi politici care guvernează şi furnizează cele
necesare pentru a produce obiecte şi produse, consumate sau utilizate
de oameni.
e5100

Servicii pentru producerea de bunuri de consum
Servicii şi programe pentru a colecta, crea, produce şi
fabrica bunuri şi produse de consum, de exemplu, pentru
produse şi tehnologii folosite pentru mobilitate,
comunicare, educaţie, transport, angajare în muncă sau
treburi gospodăreşti, inclusiv pe cei care furnizează aceste
servicii.
Exclud: educaţia şi serviciile de formare (e5850); servicii de
comunicare (e5350); Capitolul 1.
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e5101

Produse şi tehnologii
Sisteme pentru producerea bunurilor de consum
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare, de
exemplu, organizaţii regionale, naţionale şi internaţionale
care stabilesc standardele (exemplu, Organizaţia
Internaţională de Standardizare) şi organisme de
consumatori, care guvernează colectarea, crearea, producerea
şi fabricarea de produse şi bunuri de consum.

e5102

Politici de producereă a bunurilor de consum
Legislaţia, reglementările şi standardele de colectare, creare,
producere şi fabricare a bunurilor şi produselor de consum,
de exemplu, reglementări referitoare la produse alimentare şi
medicamente.

e5108

Alte servicii, sisteme şi politici de producere a bunurilor
de consum, specificate

e5109

Alte servicii, sisteme şi politici de producere a bunurilor
de consum, nespecificate

e515 Servicii, sisteme şi politici de arhitectură şi construcţii
Servicii, sisteme şi politici de proiectare şi construire a clădirilor
publice şi private.
Exclud: servicii de planificare a spaţiilor deschise, sisteme şi politici
(e520).
e5150

Servicii de arhitectură şi construcţie
Servicii şi programe pentru proiectarea, construirea şi
întreţinerea clădirilor rezidenţiale, comerciale, industriale şi
publice, de exemplu, construirea de locuinţe,
operaţionalizarea principiilor de proiectare, coduri de
construcţie, reglementări şi standarde, inclusiv cei care
furnizează aceste servicii.

e5151

Sisteme de arhitectură şi construcţie
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare care
guvernează planificarea, proiectarea, construirea şi
întreţinerea clădirilor rezidenţiale, comerciale, industriale şi
publice, de exemplu, pentru implementarea şi monitorizarea
codurilor de construcţii, standardelor de construcţii şi a
standardelor de securitate a vieţii şi protecţie contra
incendiilor.
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e5152

Politici de arhitectură şi construcţie
Legislaţie, reglementări şi standarde care guvernează
planificarea, proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor
rezidenţiale, comerciale, industriale şi publice, de exemplu,
politicile codurilor de construcţii, standardelor de construcţii
şi a standardelor de securitate a vieţii şi protecţie contra
incendiilor.

e5158

Alte servicii, sisteme şi politici de arhitectură şi
construcţie, specificate

e5159

Alte servicii, sisteme şi politici de arhitectură şi
construcţie, nespecificate

e520 Servicii, sisteme şi politici pentru spaţii deschise
Servicii, sisteme şi politici de planificare, proiectare,
dezvoltare/amenajare şi întreţinere a spaţiilor publice (exemplu,
parcuri, păduri, ţărmuri, mlaştini) şi a spaţiilor private din zonele
rurale, suburbane şi urbane.
Exclud: servicii, sisteme şi politici de arhitectură şi construcţie
(e515).
e5200

Servicii de planificare a spaţiului deschis
Servicii şi programe care au ca scop planificarea, crearea şi
întreţinerea spaţiilor urbane, suburbane, rurale, recreaţionale,
de conservare şi ambientale, a spaţiilor de întrunire şi
comerciale din aer liber (pieţe publice, pieţe de legume şi
fructe) şi a rutelor pietonale şi vehiculelor de transport, în
scopul în care au fost create, inclusiv pe cei care furnizează
aceste servicii.
Exclud: produse de proiectare şi construcţie de uz public
(e150) şi privat (e155); produse de amenajare teritorială
(e160).

e5201

Sisteme de planificare a spaţiilor deschise
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare, de
exemplu, pentru implementarea legilor de planificare locală,
regională sau naţională, codurilor de proiectare, politici de
patrimoniu sau conservare şi politici de planificare a
mediului, care guvernează planificarea, proiectarea,
amenajarea şi întreţinerea spaţiilor deschise, inclusiv spaţiile
rurale, suburbane şi urbane, parcurile, zonele de conservare
şi rezervaţiile naturale.
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e5202

Politici de planificare a spaţiilor deschise
Legislaţie, reglementări şi standarde care guvernează
planificarea, proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor
deschise, inclusiv spaţiile rurale, suburbane şi urbane,
parcurile, zonele de conservare şi rezervaţiile naturale, de
exemplu, legile de planificare locală, regională sau naţională,
coduri de proiectare, politici de patrimoniu sau conservare şi
planificare a mediului.

e5208

Alte servicii, sisteme şi politici de planificare a spaţiului
deschis, specificate

e5209

Alte servicii, sisteme şi politici de planificare a spaţiului
deschis, nespecificate

e525 Servicii, sisteme şi politici de locuinţe
Servicii, sisteme şi politici pentru asigurarea de adăpost, spaţii de
locuit sau cazare pentru oameni.
e5250

Servicii de locuinţe
Servicii şi programe care au ca scop amplasarea, oferirea şi
întreţinerea locuinţelor sau adăposturilor pentru persoane
pentru a locui, de exemplu, agenţii imobiliare, organizaţii de
(construcţii de) locuinţe, adăposturi pentru cei lipsiţi de
locuinţă, inclusiv cei care furnizează aceste servicii.

e5251

Sisteme de locuinţe
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare care
guvernează locuinţele şi adăposturile pentru persoane, de
exemplu, sisteme de implementare şi monitorizare a
politicilor de locuinţe.

e5252

Politici de locuinţe
Legislaţie, reglementări şi standarde care guvernează
locuinţele şi adăposturile pentru persoane, de exemplu,
stabilirea eligibilităţii pentru locuinţe sau adăposturi, politici
care privesc implicarea guvernamentală în dezvoltarea
(amenajarea) şi întreţinerea locuinţelor şi politici care privesc
cum şi unde este amenajată o locuinţă.

e5258

Alte servicii, sisteme şi politici de locuinţă, specificate

e5259

Alte servicii, sisteme şi politici de locuinţă, nespecificate
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e530 Servicii, sisteme şi politici pentru utilităţi
Servicii, sisteme şi politici pentru utilităţile publice, de exemplu, apa,
combustibil, electricitate, igienizare, transport public şi servicii
esenţiale.
Exclud: servicii, sisteme şi politici de protecţie civilă (e545).
e5300

Servicii pentru utilităţi
Servicii şi programe prin care se furnizează întregii populaţii
energia principală (exemplu, combustibil şi electricitate),
igienizare, apă şi alte servicii principale (exemplu, servicii de
reparaţii de urgenţă) pentru consumatori, locatari şi agenţi
comerciali, inclusiv cei care furnizează aceste servicii.

e5301

Sisteme pentru utilităţi
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare care
guvernează furnizarea de servicii pentru utilităţi, de exemplu,
comisii de sănătate şi siguranţă şi consilii ale consumatorilor.

e5302

Politici pentru utilităţi
Legislaţie, reglementări şi standarde care guvernează
furnizarea de utilităţi, de exemplu, standarde de sănătate şi
siguranţă care guvernează livrarea şi alimentarea cu apă şi
combustibil, practicile de igienizare în comunităţi şi politici
pentru alte servicii principale şi livrări în perioade de criză
şi calamităţi naturale.

e5308 Alte servicii, sisteme şi politici pentru utilităţi,
specificate
e5309

Alte servicii, sisteme şi politici pentru utilităţi,
nespecificate

e535 Servicii, sisteme şi politici de comunicaţii
Servicii, sisteme şi politici pentru transmiterea şi schimbul de
informaţii.
e5350

Servicii de comunicaţii
Servicii şi programe care au ca scop transmiterea de
informaţii printr-o varietate de metode, de exemplu, telefon,
fax, poştă aeriană şi terestră, poştă electronică şi alte sisteme
informatice (exemplu, relee telefonice, telex, teletext şi
servicii de Internet).
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e5351

Sisteme de comunicaţii
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare, de
exemplu, autorităţi de reglementare a telecomunicaţiilor şi
alte organisme similare care guvernează transmiterea de
informaţii printr-o varietate de metode, inclusiv telefon, fax,
poştă aeriană şi terestră, poştă electronică şi alte sisteme
informatice.

e5352

Politici de comunicaţii
Legislaţie, reglementări şi standarde care guvernează
transmiterea de informaţii printr-o varietate de metode,
inclusiv telefon, fax, poştă, poştă electronică şi alte sisteme
informatice, de exemplu, criterii de eligibilitate pentru
servicii de comunicaţii, cerinţe pentru a avea o adresă poştală
şi standardele de asigurare a telecomunicaţiilor.

e5358

Alte servicii, sisteme şi politici de comunicaţii, specificate

e5359

Alte servicii, sisteme şi politici de comunicaţii,
nespecificate

e540 Servicii, sisteme şi politici de transport
Servicii, sisteme şi politici pentru a permite oamenilor şi bunurilor de
a se deplasa sau a fi deplasate dintr-un loc în altul.
e5400

Servicii de transport
Servicii şi programe care au ca scop deplasarea persoanelor
sau bunurilor pe drumuri, poteci, cale ferată, aer sau apă, cu
transport public sau privat, inclusiv cei care furnizează aceste
servicii.
Exclude: produse pentru mobilitatea şi transportul personal
(e115).

e5401

Sisteme de transport
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare care
guvernează deplasarea persoanelor sau a bunurilor pe
drumuri, poteci, cale ferată, aer sau apă, de exemplu, sisteme
de stabilire a eligibilităţii pentru funcţionarea vehiculelor,
implementarea şi monitorizarea standardelor de sănătate,
precum şi siguranţa aferente utilizării diferitelor tipuri de
transport.
Exclud: servicii, politici şi sisteme de asigurare
socială (e570).
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e5402

Politici de transport
Legislaţie, regulamente şi standarde care guvernează
deplasarea persoanelor sau bunurilor pe drumuri, poteci, cale
ferată, aer sau apă, de exemplu, legile şi politicile de
planificare a transportului, politici de punere la dispoziţie a şi
de acces la transportul public.

e5408

Alte servicii, sisteme şi politici de transport, specificate

e5409

Alte servicii, sisteme şi politici de transport, nespecificate

e545 Servicii, sisteme şi politici de protecţie civilă
Servicii, sisteme şi politici care au ca scop protejarea oamenilor şi a
proprietăţii.
Exclud: serviciile, sistemele şi politicile pentru utilităţi (e530)
e5450

Servicii de protecţie civilă
Servicii şi programe organizate de comunitate şi care au ca
scop protejarea oamenilor şi a proprietăţii, de exemplu,
pompierii, poliţia, serviciile de urgenţă şi ambulanţă, inclusiv
cei care furnizează aceste servicii.

e5451

Sisteme de protecţie civilă
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare care
guvernează protejarea oamenilor şi a proprietăţii, de
exemplu, sistemele prin care sunt organizate intervenţiile
pompierilor, poliţiei, a serviciilor de urgenţă şi ambulanţă.

e5452

Politici de protecţie civilă
Legislaţie, reglementări şi standarde care guvernează
protejarea oamenilor şi a proprietăţii, de exemplu, politici de
furnizare a serviciilor pompierilor, poliţiei, serviciilor de
urgenţă şi ambulanţă.

e5458

Alte servicii, sisteme şi politici de protecţie civilă,
specificate

e5459

Alte servicii, sisteme şi politici de protecţie civilă,
nespecificate

e550 Servicii, sisteme şi politici juridice
Servicii, sisteme şi politici care privesc legislaţia şi alte legi ale unei
ţări.
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e5500

Servicii juridice
Servicii şi programe care au ca scop exercitarea autorităţii
statului, conform definirii acesteia în lege, de exemplu,
tribunale şi alte agenţii de audiere şi soluţionare a litigiilor
civile şi proceselor penale, reprezentare prin avocaţi, servicii
notariale, medieri, arbitraj şi facilităţi de corecţie sau penale,
inclusiv cei care furnizează aceste servicii.

e5501

Sisteme juridice
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare care
guvernează administraţia justiţiei, de exemplu, sisteme de
implementare şi monitorizare a regulamentelor formale
(exemplu, legi, reglementări, legi vamale, legi religioase,
convenţii şi drept internaţional).

e5502

Politici juridice
Legislaţie, reglementări şi standarde, de exemplu, legi,
legi vamale, legi religioase, convenţii şi drept
internaţional care guvernează administraţia justiţiei.

e5508

Alte servicii, sisteme şi politici juridice, specificate

e5509

Alte servicii, sisteme şi politici juridice, nespecificate

e555 Servicii, sisteme şi politici de asociaţii şi organizaţii
Servicii, sisteme şi politici care se referă la grupuri de oameni care se
asociază pe baza unor interese comune, non-comerciale, care deseori
iau forma unei structuri cu membri asociaţi.
e5550

Servicii de asociaţii şi organizaţii
Servicii şi programe furnizate de oameni care se asociază pe
baza unor interese comune, non-comerciale cu alţi oameni
care au aceleaşi interese, şi unde furnizarea de astfel de
servicii poate avea legătură cu calitatea de membru, de
exemplu, asociaţii şi organizaţii care furnizează servicii de
recreare şi petrecere a timpului liber, sportive, culturale,
religioase şi de ajutor reciproc.

e5551

Sisteme de asociaţii şi organizaţii
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare care
guvernează relaţiile şi activităţile dintre oamenii care se
asociază pe baza unor interese comune, non-comerciale, şi
înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor şi organizaţiilor, de
exemplu, organizaţii de ajutor reciproc, organizaţii pentru
recreare şi petrecere a timpului liber, asociaţii culturale şi
religioase şi organizaţii non-profit.
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e5553

Politici de asociaţii şi organizaţii
Legislaţie, reglementări şi standarde care guvernează relaţiile
şi activităţile dintre oamenii care se asociază pe baza unor
interese comune, non-comerciale şi înfiinţarea şi
funcţionarea asociaţiilor şi organizaţiilor, de exemplu,
politici care guvernează înfiinţarea şi funcţionarea
asociaţiilor şi organizaţiilor, inclusiv organizaţii de ajutor
reciproc, organizaţii pentru recreare şi petrecere a timpului
liber, asociaţii culturale şi religioase şi organizaţii non-profit.

e5558

Alte servicii, sisteme şi politici de asociaţii şi organizaţii
specificate

e5559

Alte servicii, sisteme şi politici de asociaţii şi organizaţii
nespecificate

e560 Servicii, sisteme şi politici pentru media
Servicii, sisteme şi politici pentru realizarea comunicării de masă prin
radio, televiziune, ziare şi Internet.
e5600

Servicii media
Servicii şi programe care au ca scop realizarea comunicării în
masă, de exemplu, radio, televiziune, servicii de comunicare
cu circuit închis, reportaje de presă, ziare, servicii în Braille
şi comunicare în masă pe bază de tehnologii informatice
(Worldwide web, Internet), inclusiv cei care furnizează
aceste servicii.
Exclude : servicii de comunicaţii (e5350).

e5601

Sisteme media
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare care
guvernează furnizarea de ştiri şi informaţii către publicul
larg, de exemplu, standarde care guvernează conţinutul,
distribuirea, diseminarea, accesul şi metodele de comunicare
prin radio, televiziune, reportaje prin presă, ziare şi prin
tehnologii de comunicare informatice (Worldwide web,
Internet).
Includ: cerinţele necesare realizării unui circuit de
televiziune închis, versiuni în Braille ale ziarelor şi altor
publicaţii, şi transmisiuni radio prin teletext.
Exclude: sisteme de comunicaţie (e5351).
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Politici media
Legislaţie, reglementări şi standarde care guvernează
furnizarea de ştiri şi informaţii către publicul larg, de
exemplu, politici care guvernează conţinutul, distribuţia,
diseminarea, accesul şi metodele de comunicare prin radio,
televiziune, reportaje de presă, ziare şi tehnologii de
comunicare informaţionale (Worldwide web, Internet).
Exclud: Politici de comunicaţie (e5352).

e5608

Alte servicii, sisteme şi politici pentru media, specificate

e5609

Alte servicii, sisteme şi politici pentru media, nespecificate

e565 Servicii, sisteme şi politici economice
Servicii şi sisteme aferente întregului sistem de producere, distribuire,
consum şi utilizare a bunurilor şi serviciilor.
Exclud: servicii, sisteme şi politici de asigurări sociale (e570).
e5650

Servicii economice
Servicii şi programe care au ca scop ansamblul producerii,
distribuirii, consumului şi utilizării bunurilor şi serviciilor,
de exemplu, sectorul comercial privat (exemplu, activităţi
comerciale, corporaţii, societăţi mixte economice), sectorul
public (exemplu, servicii publice, comerciale, cooperative şi
întreprinderi), instituţii financiare (exemplu, bănci şi servicii
de asigurări), inclusiv cei care furnizează aceste servicii.
Exclud: serviciile utilităţilor publice (e5300 ); serviciile de
muncă şi angajare (e5900).

e5651

Sisteme economice
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare care
guvernează producerea, distribuirea, consumul şi utilizarea
de bunuri şi servicii, de exemplu, sisteme de implementare şi
monitorizare a politicilor economice.
Exclud: sistemele pentru utilităţile publice (e5301); sistemele
de muncă şi angajare în muncă (e5901).

e5652

Politici economice
Legislaţie, reglementări şi standarde care guvernează
producerea, distribuirea, consumul şi utilizarea bunurilor şi
serviciilor, de exemplu, doctrinele economice adoptate şi
implementate de guverne.
Exclud: politicile pentru utilităţile publice (e5302); politicile
de muncă şi angajare în muncă (e5902).

e5658

Alte servicii, sisteme şi politici economice, specificate

e5659

Alte servicii, sisteme şi politici economice, nespecificate
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e570 Servicii, sisteme şi politici de asigurări sociale
Servicii, sisteme şi politici care au ca scop furnizarea unui sprijin
financiar oamenilor care, din cauza vârstei, sărăciei, lipsei unui loc
de muncă, condiţiei de sănătate sau dizabilităţii, necesită asistenţă
din partea statului, care este finanţată fie prin veniturile generale
din impozitare, fie prin scheme de contribuţii.
Exclud: servicii, sisteme şi politici economice (e565).
e5700

Servicii de asigurări sociale
Servicii şi programe care au ca scop furnizarea unui sprijin
financiar oamenilor care, din cauza vârstei, sărăciei, lipsei unui
loc de muncă, condiţiei de sănătate sau dizabilităţii, necesită
asistenţă din partea statului, care este finanţată fie prin veniturile
generale din impozitare, fie prin scheme de contribuţii, de
exemplu, servicii de stabilire a criteriilor de eligibilitate, livrare
sau distribuire de ajutoare financiare pentru următoarele tipuri de
programe: programe de asistenţă socială (exemplu, compensaţii
pentru protecţie non-contributivă, sărăcie şi alte compensaţii pe
baza nevoilor), programe de asigurări sociale (exemplu,
contribuţii în caz de accidente sau asigurări de şomaj) şi programe
de dizabilitate cu schemele de pensionare aferente (exemplu,
substituţia de venit), inclusiv cei care furnizează aceste servicii.
Exclud: serviciile de sănătate (e5800).

e5701

Sisteme de asigurări sociale
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare care
guvernează programele şi schemele care furnizează sprijin
financiar oamenilor care din cauza vârstei, sărăciei, lipsei
unui loc de muncă, condiţiei de sănătate sau dizabilităţii,
necesită asistenţă din partea statului, de exemplu, sisteme de
implementare a regulamentelor şi reglementărilor care
guvernează eligibilitatea pentru asistenţă, protecţie socială,
plăţi din asigurările de şomaj, dizabilităţi şi pensii aferente,
şi beneficii pentru dizabilităţi.

e5702

Politici de asigurări sociale
Legislaţie, reglementări şi standarde care guvernează
programele şi schemele care asigură sprijin financiar
persoanelor care, din cauza vârstei, sărăciei, lipsei unui loc
de muncă, condiţiei de sănătate sau dizabilităţii, necesită
asistenţă din partea statului, de exemplu, legislaţie şi
reglementări care guvernează eligibilitatea pentru asistenţă,
protecţie socială, plăţi din asigurările de şomaj, dizabilităţi şi
pensii aferente, şi beneficii pentru dizabilităţi.

e5708

Alte servicii, sisteme şi politici de asigurări sociale, specificate

e5709

Alte servicii, sisteme şi politici de asigurări sociale, nespecificate
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e575 Servicii, sisteme şi politici generale de suport social
Servicii, sisteme şi politici care au ca scop furnizarea de sprijin
pentru cei care necesită asistenţă în arii cum sunt, cumpăraturile,
treburile casnice, transport, autoîngrijire şi îngrijire pentru ceilalţi,
pentru ca aceştia să funcţioneze mai bine în plan social.
Exclud: însoţitorii şi asistenţii pentru îngrijire personală (e340);
servicii, sisteme şi politici de asigurări sociale (e570);); servicii,
sisteme şi politici de sănătate (e580).
e5750

Servicii generale de suport social
Servicii şi programe care au ca scop furnizarea unui sprijin
social oamenilor care, din cauza vârstei, sărăciei, lipsei unui
loc de muncă, condiţiei de sănătate sau dizabilităţii, necesită
asistenţă publică pentru cumpăraturi, treburi casnice,
transport, autoîngrijire sau îngrijirea altor persoane, pentru ca
aceştia să funcţioneze mai bine în plan social.

e5751

Sisteme generale de suport social
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare care
guvernează programele şi schemele de furnizare de sprijin
social oamenilor care, din cauza vârstei, sărăciei, lipsei unui
loc de muncă, condiţiei de sănătate sau dizabilităţii, necesită
un astfel de sprijin, inclusiv sistemele de implementare a
regulamentelor şi reglementarilor care guvernează
eligibilitatea pentru servicii de sprijin social, precum şi
pentru furnizarea acestor servicii.

e5752

Politici generale de suport social
Legislaţie, reglementări şi standarde care guvernează
programe şi scheme de furnizare a sprijinului social pentru
oameni care, din cauza vârstei, sărăciei, lipsei unui loc de
muncă, condiţiei de sănătate sau dizabilităţii, necesită un
asemenea sprijin, inclusiv legislaţia şi reglementările care
guvernează eligibilitatea pentru sprijin social.

e5758

Alte servicii, sisteme şi politici generale de suport social,
specificate

e5759

Alte servicii, sisteme şi politici generale de suport social,
nespecificate

206

CIF

Factorii de mediu

e580 Servicii, sisteme şi politici de sănătate
Servicii, sisteme şi politici de prevenire şi tratare a problemelor de
sănătate, asigurarea reabilitării medicale şi promovarea unui stil de
viaţă sănătos.
Exclud: servicii, sisteme şi politici generale de suport social (e575).
e5800

Servicii de sănătate
Servicii şi programe la nivel local, comunitar, regional, de
stat sau naţional, care au ca scop realizarea intervenţiei
asupra indivizilor pentru o stare de bine din punct de vedere
fizic, psihologic şi social, de exemplu, servicii de promovare
a sănătăţii şi prevenire a bolilor, servicii de îngrijire primară,
îngrijire în fazele acute, servicii de reabilitare şi îngrijire pe
termen lung; servicii care sunt finanţate din fonduri publice
sau private, furnizate pe termen scurt, termen lung, periodic
sau o singură data, într-o diversitate de amplasare a
serviciilor, de exemplu, în comunitate, la domiciliu, la şcoală
sau la locul de muncă, spitale generale, spitale specializate,
clinici şi în instituţii de îngrijire rezidenţiale sau nonrezidenţiale, inclusiv cei care furnizează aceste servicii.

e5801

Sisteme de sănătate
Mecanismele de monitorizare şi control administrativ care
guvernează varietatea de servicii furnizate indivizilor pentru
bunăstarea lor fizică, psihologică şi socială într-o varietate de
locuri în comunitate, locuinţe, şcoli şi locuri de muncă,
spitale generale, spitale specializate, clinici, şi facilităţi de
îngrijire rezidenţială şi non-rezidenţială ca şi sistemul de
implementare a regulilor şi standardelor care determină
eligibilitatea pentru servicii, furnizarea de dispozitive,
tehnologii ajutătoare sau a altor echipamente adaptate, şi
legislaţie, de exemplu, legislaţia din domeniul sănătăţii care
guvernează trăsăturile sistemului de sănătate, de exemplu,
accesibilitatea, universalitatea, portabilitatea, finanţarea din
fonduri publice sau cuprinderea.

e5802

Politici de sănătate
Legislaţie, reglementări şi standarde care guvernează paleta
de servicii furnizate indivizilor pentru a asigura starea de
bine din punct de vedere fizic, psihologic şi social, într-o
diversitate de amplasare a serviciilor, de exemplu, în
comunitate, la domiciliu, la şcoală sau la locul de muncă,
spitale generale, spitale specializate, clinici şi în instituţii de
îngrijire rezidenţiale sau non-rezidenţiale, de exemplu,
politici şi standarde care stabilesc eligibilitatea pentru
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servicii, furnizarea de dispozitive, tehnologii ajutătoare sau a
altor echipamente adaptate, şi legislaţie, de exemplu,
legislaţia din domeniul sănătăţii care guvernează trăsăturile
sistemului de sănătate, de exemplu, accesibilitatea,
universalitatea, portabilitatea, finanţarea din fonduri publice
sau cuprinderea.
e5808

Alte servicii, sisteme şi politici de sănătate, specificate

e5809

Alte servicii, sisteme şi politici de sănătate, nespecificate

e585 Servicii, sisteme şi politici de educaţie şi formare
Servicii, sisteme şi politici de achiziţie, păstrare şi îmbunătăţire a
cunoştinţelor, experienţelor şi a deprinderilor vocaţionale sau
artistice. Vezi, Clasificarea Internaţională Standard pentru Educaţie a
UNESCO (ISCED-1997).
e5850

Servicii de educaţie şi formare
Servicii şi programe care privesc educaţia şi achiziţia,
păstrarea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor, experienţelor şi a
deprinderilor vocaţionale sau artistice, de exemplu, serviciile
furnizate la diferite nivele de educaţie (exemplu, învăţământ
preşcolar, primar, gimnazial, instituţii post-gimnaziale,
calificare profesională, ucenicie, programe de
formare/dezvoltare de deprinderi şi de formare continuă),
inclusiv cei care furnizează aceste servicii.

e5851

Sisteme de educaţie şi formare
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare care
guvernează furnizarea programelor de educaţie, de exemplu,
sistemele de implementare a politicilor şi standardelor care
stabilesc eligibilitatea pentru învăţământul particular şi
public, şi programele bazate pe nevoile speciale; consilii
locale, regionale sau naţionale de educaţie sau alte autorităţi
în domeniu care guvernează trăsăturile sistemelor de
educaţie, inclusiv curriculum-ul, dimensiunile claselor,
numărul de şcoli dintr-o regiune, taxe şi subvenţii, programe
de masă speciale şi servicii de îngrijire după programul de
şcoală.

e5852

Politici de educaţie şi formare
Legislaţie, reglementări şi standarde care guvernează
furnizarea programului educaţional, de exemplu, politici şi
standarde care determină eligibilitatea pentru învăţământul
public sau privat şi programe pe baza nevoilor speciale, şi
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dictează structura, la nivel local, regional şi naţional, a
consiliilor de educaţie şi a altor autorităţi în domeniu care
guvernează trăsăturile sistemului de educaţie, inclusiv
curriculum-ul, dimensiunile claselor, numărul de şcoli dintro regiune, taxe şi subvenţii, programe de masă speciale şi
servicii de îngrijire după programul de şcoală.
e5858

Alte servicii, sisteme şi politici de educaţie şi formare,
specificate

e5859

Alte servicii, sisteme şi politici de educaţie şi formare,
nespecificate

e590 Servicii, sisteme şi politici de muncă şi angajare în muncă
Servicii, sisteme şi politici referitoare la găsirea unui loc de muncă
adecvat pentru persoanele care nu au un loc de muncă sau căutarea
unui alt loc de muncă, sau sprijinirea indivizilor care au un loc de
muncă dar care doresc să promoveze.
Exclud: servicii, sisteme şi politici economice (e565).
e5900

Servicii de muncă şi de angajare în muncă
Servicii şi programe puse la dispoziţie de guvernele locale,
regionale sau naţionale, sau de organizaţii private pentru a
identifica munca adecvată pentru persoanele care nu au un
loc de muncă sau care doresc să schimbe locul de muncă, sau
pentru a sprijini persoanele care au deja loc de muncă, de
exemplu, servicii de cercetare şi pregătire pentru a se angaja
în muncă, re-angajarea în muncă, plasare în muncă, renunţare
la muncă, continuitate vocaţională, servicii de siguranţă şi
sănătate ocupaţionale, şi servicii de ambianţă a locului de
muncă, (exemplu, ergonomie, resurse umane şi servicii de
management al personalului, servicii de relaţii de muncă,
servicii de asociaţii profesionale), inclusiv cei care
furnizează astfel de servicii.

e5901

Sisteme de muncă şi de angajare în muncă
Mecanisme de control administrativ şi monitorizare care
guvernează distribuţia ocupaţiilor şi a altor forme de muncă
remunerate în economie, de exemplu, sisteme de
implementare a politicilor şi standardelor de creare de locuri
de muncă, securitatea locului de muncă, locuri de muncă
atribuite şi competitive, standarde şi legislaţie a muncii, şi
sindicatele.
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e5902

Politici de muncă şi angajare în muncă
Legislaţie, reglementări şi standarde care guvernează
distribuţia ocupaţiilor şi a altor forme de muncă
remunerate în economie, de exemplu, sisteme de
implementare a politicilor şi standardelor de creare de
locuri de muncă, securitatea locului de muncă, locuri de
muncă atribuite şi competitive, standarde şi legislaţie a
muncii, şi sindicatele.

e5908

Alte servicii, sisteme şi politici de muncă şi angajare în
muncă, specificate

e5909

Alte servicii, sisteme şi politici de muncă şi angajare în
muncă, nespecificate

e595 Servicii, sisteme şi politici din domeniul politicului
Servicii, sisteme şi politici legate de votare, alegeri şi forma de
guvernare a ţărilor, regiunilor şi comunităţilor, precum şi
organizaţiile politice internaţionale.
e5950

Servicii din domeniul politicului
Servicii şi structuri, de exemplu, guvernele la nivel local,
regional şi naţional, organizaţiile internaţionale şi oamenii
care sunt aleşi sau numiţi în funcţii în aceste structuri, de
exemplu, Naţiunile Unite, Uniunea Europeană, guverne,
autorităţi regionale, autorităţi locale ale aşezărilor rurale,
lideri tradiţionali.

e5951

Sisteme din domeniul politicului
Structuri şi funcţionarea aferentă a acestora care organizează
puterea politică şi economică într-o societate, ca de exemplu,
ramurile executive şi legislative ale guvernului şi sursele
constituţionale sau de altă natură din care acestea îşi extrag
autoritatea, de exemplu, doctrina de organizare politică,
constituţiile, agenţiile ramurilor executive şi legislative ale
guvernului, armata.

e5952

Politici din domeniul politicului
Legi şi politici formulate şi intrate în vigoare prin sistemele
din domeniul politicului care guvernează funcţionarea
sistemului politic, de exemplu, politicile care guvernează
campaniile electorale, sistemul de vot, calitatea de membru a
organizaţiilor politice internaţionale, inclusiv tratatele,
legislaţia constituţională sau altă lege care guvernează
legislaţia şi reglementările.
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e5958

Alte servicii, sisteme şi politici din domeniul politicului,
specificate

e5959

Alte servicii, sisteme şi politici din domeniul politicului,
nespecificate

e598 Alte servicii, sisteme şi politici, specificate
e599 Alte servicii, sisteme şi politici, nespecificate
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Anexa 10
Mulţumiri
Elaborarea lucrării CIF nu ar fi fost posibilă fără un sprijin nemăsurat din
partea mai multor persoane din toate colţurile lumii care au investit mult
timp şi multă energie şi care au organizat resursele în cadrul unei reţele
internaţionale. Întrucât numărul celor cărora trebuie să le mulţumim este
foarte mare, în cele ce urmează sunt menţionate centrele, organizaţiile şi
persoanele care au coordonat întocmirea acestei lucrări.

Centrele OMS care au colaborat la elaborarea CIF:
Australia

Australian Institute of Health and Welfare, GPO Box 570,
Canberra ACT 2601, Australia. Contact: Ros Madden.

Canada

Canadian Institute for Health Information, 377 Dalhousie
Street, Suite 200, Ottawa, Ontario KIN9N8, Canada.
Contact: Helen Whittome.

Franţa

Technique National d' Etudes et de Recherches sur les
Handicaps et les Inadaptations (CTNERHI), 236 bis, rue
de Tolbiac, 75013 Paris, France. Contact: Marc Maudinet.

Japonia

Japan College of Social Work, 3-1-30 Takeoka, Kiyosecity, Tokyo 204-8555, Japan. Contact: Hisao Sato.

Olanda

National Institute of Public Health and the Environment,
Department of Public Health Forecasting, Antonie van
Leeuwenhoeklaan 9, P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, The
Netherlands. Contacts: Willem M. Hirs, Marijke W. de
Kleijn-de Vrankrijker.

Ţările nordice

Department of Public Health and Caring Sciences,
Uppsala Science Park, SE 75185 Uppsala, Sweden.
Contact: BjOrn Smedby.

Regatul Unit al
Marii Britanii şi
Irlandei de Nord

National Health System Information Authority, Coding
and Classification, Woodgate, Loughborough, Leics
LE 1 l 2TG, United Kingdom. Contacts: Ann Harding,
Jane Millar.

USA

National Center for Health Statistics, Room 1100, 6525
Belcrest Road, Hyattsville MD 20782, USA. Contact: Paul
J. Placek.

260

CIF

Mulţumiri

Echipe de lucru
International Task Force on Mental Health and Addictive, Behavioural,
Cognitive, and Developmental Aspects of ICIDH, Preşedinte: Cille
Kennedy, Office of Disability, Aging and Long-Term Care Policy, Office of
the Assistant Secretary for Planning and Evaluation, Department of Health
and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 424E,
Washington, DC 20201, USA. Co-preşedinte: Karen Ritchie.
Children and Youth Task Force, Chair: Rune J. Simeonsson, Professor of
Education, Frank Porter Graham Child Development Center, CB #8185,
University of North Carolina, Chapel Hill, NC 27599-8185, USA. Copreşedinte: Matilde Leonardi.
Environmental Factors Task Force, Chair: Rachel Hurst, 11 Belgrave Road,
London SWIV 1RB, England. Co-preşedinte: Janice Miller.

Reţele
La Red de Habla Hispana en Discapacidades (The Spanish Network).
Coordonator: Jose Luis Vâzquez-Barquero, Unidad de Investigation en
Psiquiatria Clinical y Social Hospital Universitario "Marques de Valdecilla",
Avda. Valdecilla s/n, Santander 39008, Spain.
Council of Europe Committee of Experts for the Application of ICIDH,
Council of Europe, F-67075, Strasbourg, France. Contact: Lauri Sivonen.

Organizaţii neguvernamentale
American Psychological Association, 750 First Street, N.E., Washington,
DC 20002-4242, USA. Contact: Geoffrey M. Reed, Jayne B. Lux.
Disabled Peoples International, 11 Belgrave Road, London SW 1 V 1 RB,
England. Contact: Rachel Hurst.
European Disability Forum, Square Ambiorix, 32 Bte 2/A, B-1000,
Bruxelles, Belgium. Contact: Frank Mulcahy.
European Regional Council for the World Federation of Mental Health
(ERCWFM), Blvd Clovis N.7, 1000 Brussels, Belgium. Contact: John
Henderson.
Inclusion International, 13D Chemin de Levant, F-01210 Ferney-Voltaire,
France. Contact: Nancy Breitenbach
Rehabilitation International, 25 E. 21st Street, New York, NY 10010, USA.
Contact: Judith Hollenweger, Chairman, RI Education Commission, Institute
of Special Education, University of Zurich, Hirschengraben 48, 8001
Zurich, Switzerland.
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Consultanţi
Procesul de revizuire a beneficiat de contribuţia inestimabilă a unui număr
de consultanţi OMS. Numele acestora sunt listate mai jos.
Elizabeth Badley
Jerome E. Bickenbach
Nick Glozier
Judith Hollenweger
Cille Kennedy
Jane Millar
Janice Miller
Jiirgen Rehm
Robin Room
Angela Roberts
Michael F. Schuntermann
Robert Trotter II
David Thompson (consultant editorial)
Traduceri ale CIF în limbile oficiale ale OMS
CIF a făcut obiectul unei revizii multi-lingvistice, având limba engleză ca
unică limbă de lucru. Traducerea şi analizele lingvistice sunt parte integrată
din procesul de revizie. Următorii colaboratori OMS au coordonat
traducerile, analizele lingvistice, reviziile editoriale în limbile oficiale ale
OMS. Versiuni traduse în alte limbi, sunt disponibile pe OMS-web site:
http://www.OMS.int/classification/icf.
Arabă
Traducere şi analiză lingvistică:
Adel Chaker, Ridha Limem, Najeh Daly, Hayet Baachaoui, Amor
Haji, Mohamed Daly, Jamil Taktak, Saida Douki
Revizie editorială de OMS/EMRO:
Kassem Sara, M. Haytham Al Khayat, Abdel Aziz Saleh
Chineză
Traducere şi analiză lingvistică:
Qiu Zhuoying (co-ordinator), Hong Dong, Zhao Shuying, Li Jing,
Zhang Aimin, Wu Xianguang, Zhou Xiaonan
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Revizie editorială realizată de Centrul de colabore OMS din China şi
OMS/WPRO:
Dong Jingwu, Zhou Xiaonan and Y.C. Chong
Franceză
Traducere şi analiză lingvistică realizată de OMS Geneva:
Pierre Lewalle
Revizie editorială realizată de Centrul de colaborare OMS din France şi
Canada:
Catherine Barral and Janice Miller
Rusă
Traducere şi analiză lingvistică :
G. Shostka (Coordonator), Vladimir Y. Ryasnyansky, Alexander V.
Kvashin, Sergey A. Matveev, Aleksey A. Galianov
Revizie editorială realizată de Centrul de colaborare OMS din Rusia:
Vladimir K. Ovcharov
Spaniolă
Traducere, analiză lingvistică, revizie editorială realizată de Centrul de
colaborare OMS din Spania în colaborare cu La Red de Habla Hispana en
Discapacidades (The Spanish Network) and OMS/PAHO:
J. L. Văzquez-Barquero (Co-ordinator), Ana Dfez Ruiz, Luis Gaite
Pindado, Ana G6mez Silio, Sara Herrera Castanedo, Marta Uriarte
Ituino, Elena Văzquez Bourgon Armando Văsquez, Maria del
Consuelo Crespo, Ana Maria Fossatti Pons, Benjamin Vicente, Pedro
Rioseco, Sergio Aguilar Gaxiola, Carmen Lara Munoz, Maria Elena
Medina Mora, Maria Esther Araujo Bazăn, Carlos Castillo-Salgado,
Roberto Becker, Margaret Hazlewood.

263

Mulţumiri

Participanţi individuali
Africa de Sud
David Boonzaier
Gugulethu Gule
Sebenzile Matsebula
Pam McLaren
Siphokazi Gcaza
Phillip Thompson
Argentina
Liliana Lissi
Martha Adela Mazas
Miguela Pico
Ignacio Saenz
Armenia
Armen Sargsyan
Australia
Gavin Andrews
Robyne Burridge
Ching Choi
Prem K. Chops
Jeremy Couper
Elisabeth Davis
Mares Dyson
Rhonda Galbally
Louise Golley
Tim Griffin
Simon Haskell
Angela Hewson
Tracie Hogan
Richard Madden
Ros Madden
Helen McAuley
Nan Dengkun
Trevor Parmenter
Mark Pattison
Tony M. Pinzone
Kate Senior
Catherine Sykes
John Taplin
John Walsh
Austria
Gerhard S. Barolin
Klemens Fheodoroff
Christians Meyer.
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Bornsen
Belgia
FranCoise Jan
Catherine Mollman
J. Stevens
A. Tricot
Brazilia
Cassia Maria Buchalla
E. d'Arrigo Busnello
Ricardo Halpern
Fabio Gomes
Ruy Laurenti
Canada
Hugh Anton
J.Arboleda-Florez
Denise Avard
Elizabeth Badley
Caroline Bergeron
Helene Bergeron
Jerome E. Bickenbach
Andra Blanches
Maurice Blouin
Mario Bolduc (decedat)
Lucie Brosseau
T.S. Callanan
Lindsay Campbell
Anne Carswell
Jacques Cats
L.S. Cherry
Rend Cloutier
Albert Cook
Jacques Cotd
Marcel C&d
Cheryl Colt
Aileen Davis
Henry Eons
Gail Finkel
Christine Fitzgerald
Patrick Fougeyrollas
Adele Furrie
Linda Garcia
Yhetta Gold
Betty Havens
Anne Hdbert
Peter Henderson
Lynn Jongbloed
Faith Kaplan
Ronald Kaplan
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Lee Kirby
Catherine Lachance
Jocelyne Lacroix
Renee Langlois
Mary Law
Lucie Lemieux-Brassard
Annette Majnemer
Rose Martini
Raoul Martin-Blouin
Mary Ann McColI
Joan McComas
Barbara McElgunn
Janice Miller
Louise Ogilvie
Luc Noreau
Diane Richler
Laurie Ringaert
Kathia Roy
Patricia Sisco
Denise Smith
Ginette St Michel
Debra Stewart
Luz Elvira Vallejo Echeverri
Michael Wolfson
Sharon Wood-Dauphinee
Nancy Young
Peter Wass
Colleen Wasters
Chile
Ricardo Araya
Alejandra Faulbaum
Luis Flores
Roxane Moncavo de Bremont
Pedro Rioseco
Benjamin Vicente
China
Zhang Aimin
Mary Chu Manlai
Hong Dong
Leung Kwokfai
Karen Ngai Ling
Wu Xuanguong
Qiu Zhuoying
Zhao Shuying
Li Jing
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Tang Xiaoquan
Li Jianjun
Ding Buotan
Zhou Xiaonan
Columbia
Martha Aristabal Gomez
Coasta de Fildeş
B. Claver
Croaţia
Ana Bobinac-Georgievski
Cuba
Pedro Valdds Sosa
Jesus Saiz Sănchez
Frank Morales Aguilera
Danemarca
Terkel Andersen
Aksel Bertelsen
Tora Haraidsen Dahl
Marianne Engberg
Annette Flensborg
Ane Fink
Per Fink
Lise From
Jette Haugbelle
Stig Langvad
Lars von dee Lieth
Kurt Meller
Claus Vinther Nielsen
Freddy Nielsen
Kamilla Rothe Nissen
Gunnar Schioler
Anne Sloth
Susan Tetler
Selena Forchhammer
Thonings
Eva Wahrens
Brita Ohşenschlager
Ecuador
Maria del Consuelo
Crespo
Walter Torres Izquierdo
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Egipt
Mohammed El-Banna
Elveţia
Andre Assimacopoulos
Christoph Heinz
Judith Hollenweger
Hans Peter Rentsch
Thomas Spuhler
Werner Steiner
John Strome
John Paul Vader
Peter Wehrli
Rudolf Widmer
Etiopia
Rene Rakotobe
Filipine
L. Ladrigo-lgnacio
Patria Medina
Miguel QuerejetaGonzalez
Miquel Roca Bennasar
Francisco RodriguezPulido
Luis Salvador Carulla
Maria Vicenta Sanchez de la Cruz
Francisco Torres Gonzalez
Maria Triquell Manuel
Jose Luis VazquezBarquero
Miguel A.Verdugo Alonso
Carlos Villaro DiazJimenez
Finlanda
Erkki Yrjankeikki
Markku Leskinen
Leena Matikka
Matti Ojala
Heidi Paatero
Seija Tabo
Martti Virtanen
Franţa
Charles Aussilloux
Bernard Azema
Jacques Baert
Serge Bakchine
Catherine Banal
Maratine Barres
Jean-Yves Barreyre
Jean-Paul Boissin

CIF

FranCois Chapireau
Pascal Charpentier
Main Colvez
Maria Procopio
Leandro Provincials
Alda Pellegri
Barbara Reggiori
Marina Sala
Giorgio Sandrini
Antonio Schindler
Elena Sinforiani
Stefano Schierano
Roberto Sicureli
Francesco Talarico
Gariella Tavoschi
Cristiana Tiddia
Walter Tomazzoli
Corrado Tosetto
Sergio Ujcich
Maria Rosa Valsecchi
Irene Vernero
Iordania
Abdulla ST. El-Naggar
Ziad Subeih
Jamaica
Monica Bartley
Japonia
Tsunehiko Akamatsu
Masataka Arima
Hidenobu Fujisono
Katsunori Fujita
Shinichiro Furuno
Toshiko Futaki
Hajime Hagiwara
M.M.Y. de Klerk
Hideaki Hyoudou
Takashilseda
Atsuko Ito
Shinya Iwasaki
Shizuko Kawabata
Yasu Kiryu
Akira Kodama
Ryousuke Matsui
Ryo Matsutomo
Yasushi Mochizuki
Kazuyo Nakai
Kenji Nakamura

266

CIF

Yoshukuni Nakane
Yukiko Nakanishi
Toshiko Niki
Hidetoshi Nishijima
Shiniti Niwa
Kensaku Ohashi
Mari Oho
Yayoi Okawa
Shuhei Ota
Fumiko Rinko
Junko Sakano
Yoshihiko Sasagawa
Hisao Sato
Yoshiyuki Suzuki
Junko Taguchi
Eiichi Takada
Yuji Takagi
Masako Tateishi
Hikaru Tauchi
Miyako Tazaki
Mutsuo Torai
Satoshi Ueda
Kousuke Yamazaki
Yoshio Yazaki
Christian Corbe
Dr. Cyran
Michel Delcey
Annick Deveau
Serge Ebersold
Camille Felder
Claude Finkelstein
Anne-Marie Gallot
Pascale Gilbert
Jacques Houver
Marcel Jaeger
JacquesJonqučres
Jean-Claude Lafon
Maryvonne Lyazid
Joelle Loste-Berdot
Maryse Marričre
Lucie Matteodo
Marc Maudinet
Jean-Michel Mazeaux
Pierre Minaire (decedat)
Lucien Moatti
Bertrand Morineaux
Pierre Mormich
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Jean-Michel Orgogozo
Claudine Parayre
Andre Philip
Nicole Quemada
Jean-Francois Ravaud
Karen Ritchie
Jean-Marie Robine
Isabelle Romieu
Christian Rossignol
Pascale Roussel
Jacques Roustit
Jesus Sanchez
Marie-Jose Schmitt
Jean-Luc Simon
Lauri Sivonen
Henri-Jacques Stiker
Annie Triomphe
Catherine Vaslin
Paul Veit
Dominique Velche
lean-Pierre Vignat
Vivian Waltz
Germania
Helmi BAse-Younes
Horst Dilling
Thomas Ewert
Kurt Maurer
Jurgen Rehm
H.M. Schian
Michael F.
Schuntermann
Uce Siebel
Gerold Stucki
Grecia
Venos Mavreas
India
laved Abidi
Samir Guha- Roy
K.S.Jacob
Sunanda Koli
S. Murthy
D.M. Naidu
Hemraj Pal
K. Sekar
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Liban
Elie Karam
Lituania
AlbinasBagdonas
Luxemburg
Charles Pull
M. De Smedt
Yuichiro Haruna

CIF

Ivette Castillo
Hector Coilado
Hernăndez
Josefa Conrado
Brenda Espinoza
Maria Felix Gontol
Mirian Gutierrez
Rosa Gutierrez
Carton Guzmăn
Luis Jara
Ratil Jarquin
Norman Lanzas
Jose R. Leiva
Rafaela Marenco
K.S. Shaji
Shobha Srinath
TN. Srinivasan
R. Thara
Indonesia
Augustina Hendriarti
Iran (Republica Islamică)
Mohamed M.R. Mourad

Madagascar
Caromene Ratomahenina Raymond

Israel
Joseph Yahav

Malaiezia
Sandiyao Sebestian

Italia
Emilio Alani
Alberto Albanese
Renzo Andrich
A.Andrigo
Andrea Arrigo
Marco Barbolini
Maurizio Bejor
Giulio Borgnolo
Gabriella Borni
Cario Caltagirone
Felicia Carletto
Carla Colombo
Francesca Cretti
Maria Cufersin
Marta Dao
Mario D'Amico
Simony Dells Bianca
Paolo Di Benedetto
Angela Di Lorenzo
Nadia Di Monte
Victoria Dieni

Malta
Joe M. Pace
Maroc
Aziza Bennani
Mexic
Juan Alberto Alcantara
Jorge Caraveo Anduaga
Maria Eugenic Antunez
Fernando R. Jimenez Albarran
Gloria Martinet Camera
Maria-Elena Medina Mora
Carmen E. Lara Munoz
Nicaragua
Elizabeth Aguilar
Angel Bonila Serrano
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Kultegin Ogel
Berna Ulug
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Ungaria
Lajos Kullmann
Uruguai
Paulo Alterwav
Marts Barera
Margot Barrios
Daniels Bilbao
Gladys Curbelo
Ana M. Frappola
Ana M. Fosatti Pons
Angelica Etchenique
Ross Gervasio
Mariela Irigoin
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Fernando Lavie
Silvia Nunez
Rossana Pipplol
Silvans Toledo
Vietnam
Nguyen Duc Truyen
Zimbabue
Jennifer Jelsma
Dorcas Madzivire
Gillian Marks
Jennifer Muderedzi
Usch Ushotanefe
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Organizaţii din Sistemul Naţiunilor Unite
International Labour Organization (OIM)
Susan Parker
United Nations Children's Fund (UNICEF)
Habibi Gulbadan
United Nations Statistical Division
Margarat Mbogoni
Joann Vanek
United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific
Lau Kak En
United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific
Bijoy Chaudhari

World Health Organization
(Organizaţia Mondială a Sănătăţii)
Reprezentanţe regionale
Africa: C. Mandlhate
America de Sud şi de Nord (Pan American Health Organisation):
Carlos Castillo-Salgado, Roberto Becker, Margaret Hazlewood,
Armando Vâzquez
Regiunea Est-Mediteraneană: A. Mohit, Abdel Aziz Saleh, Kassem
Sara, M. Haytham Al Khayat
Europa: B. Serdar Savas, Anatoli Nossikov
Asia de Sud - Est: Than Sein, Myint Htwe
Regiunea Pacificului de Vest: R. Nesbit, Y.C. Chong
Sedii:
În procesul de revizuire au participat diversele sedii ale OMS. Persoanele
individuale, membre ale OMS, care au contribuit la procesul de revizie sunt
prezentate în lista de mai jos, împreună cu departamentele pentru care
lucrează.
M. Argandona, formerly of Department of Substance Abuse
Z. Bankowski, Council for International Organizations of Medical
Sciences
J.A. Costa e Silva, formerly Division of Mental Health and
Prevention of Substance Abuse
S. Clark, Department of Health Information, Management and
Dissemination
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C. Djeddah, Department of Injuries and Violence Prevention
A. Goerdt, formerly of Department of Health Promotion
M. Goracci, formerly of Department of Injury Prevention and
Rehabilitation
M. A. Jansen, formerly of Department of Mental Health and
Substance Dependence
A. L'Hours, Global Programme on Evidence for Health Policy
A. Lopez, Global Programme on Evidence for Health Policy
J. Matsumoto, Department of External Cooperation and Partnerships
C. Mathers, Global Programme on Evidence for Health Policy
C. Murray, Global Programme on Evidence for Health Policy H.
Nabulsi, formerly of IMPACT
E. Pupulin, Department of Management of Noncommunicable
Diseases
C. Romer, Department of Injuries and Violence Prevention
R. Sadana, Global Programme on Evidence for Health Policy
B. Saraceno, Department of Mental Health and Substance
Dependence
A. Smith, Department of Management of Noncommunicable Diseases
J. Salomon, Global Programme on Evidence for Health Policy M.
Subramanian, formerly of World Health Reporting
M. Thuriaux, formerly of Division of Emerging and other
Communicable Diseases
B. Thylefors, formerly of Department of Disability/Injury Prevention
and Rehabilitation
M. Weber, Department of Child and Adolescent Health and
Development
Sibel Volkan şi Grazia Motturi au asigurat sprijin administrativ şi de
secretariat.
Can Celik, Pierre Lewalle, Matilde Leonardi, Senda Bennaissa şi Luis Prieto
s-au ocupat de anumite aspecte legate de revizie.
Somnath Chatterji, Shekhar Saxena, Nenad Kostanjsek şi Margie Schneider
au realizat revizuirea pe baza informaţiilor şi contribuţiilor primite.
T. Bedirhan Ustun a organizat şi coordonat procesul de revizie şi întreaga
derulare a proiectului CIF.
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Anexa 1
Probleme de taxonomie şi terminologie
CIF este organizată într-o schemă ierarhizată care are în vedere următoarele
principii de bază ale taxonomiei:
•

Componentele domeniilor Structuri ale Corpului şi Funcţii ale
Organismului, Activităţi şi Participare şi Factori de mediu sunt
clasificate independent. Prin urmare, dacă un termen apare la una dintre
componente, el nu se va repeta la un altul.

•

În cadrul fiecărei componente, categoriile sunt ordonate după o schemă
ramificată, astfel încât categoriile de nivel inferior şi categoriile de nivel
superior din care fac parte să fie caracterizate de aceleaşi atribute.

•

Categoriile se exclud reciproc, adică nu există două categorii situate la
acelaşi nivel, cu atribute absolut identice. Totuşi, acest aspect nu trebuie
confundat cu utilizarea mai multor categorii pentru a clasifica
funcţionarea unui anume individ. O astfel de practică este permisă, şi
chiar încurajată, acolo unde este cazul.

1. Termeni utilizaţi pentru categoriile din CIF
Termenii desemnează conceptele definite prin mijloace lingvistice, cum ar fi
cuvintele sau expresiile. Majoritatea termenilor care provoacă o anumită
confuzie sunt utilizaţi în sensul lor obişnuit, din vorbirea curentă. De
exemplu, în contextele cotidiene, termenii afectare, dizabilitate şi handicap
sunt adesea utilizaţi alternativ, deşi versiunea din 1980 a ICIDH conţine
definiţii clare şi precise pentru fiecare dintre aceştia. În timpul procesului de
revizuire, termenul de "handicap" a fost abandonat, folosindu-se cel de
"dizabilitate" ca termen generic pentru toate cele trei niveluri – corp, individ
şi societate. Totuşi, este nevoie de multă claritate şi precizie în definirea
diferitelor concepte, care să permită selectarea termenilor adecvaţi care
exprimă fiecare dintre conceptele subiacente într-un mod lipsit de
ambiguitate. Acest aspect este deosebit de important deoarece CIF, fiind o
clasificare în formă scrisă, urmează să fie tradus în numeroase limbi.
Dincolo de o înţelegere comună a conceptelor, este esenţial să se ajungă şi la
un acord cu privire la termenul care reflectă în mod optim conţinutul
respectiv în fiecare limbă în parte. Într-o limbă pot exista mai multe
alternative, deci va trebui ales termenul cel mai bun, din punct de vedere al
acurateţei, acceptabilităţii şi utilităţii generale a acestuia. Se speră că
utilitatea CIF va merge permanent mână în mână cu claritatea.
Păstrând acest obiectiv în atenţie, vom formula în cele ce urmează câteva
note cu privire la unii dintre termenii utilizaţi în CIF:
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Starea de bine este un termen general care cuprinde întregul univers al
domeniilor existenţei umane, inclusiv aspectele fizice, mintale şi sociale,
care împreună formează ceea ce putem numi "o viaţă bună". Domeniile
legate de sănătate reprezintă un sub-set al domeniilor care compun universul
complet al existenţei umane. Această relaţie este prezentată în următoarea
schemă care constituie o reprezentare a noţiunii de stare de bine:
Fig. 1 Universul stării de bine

Alte domenii
ale stării de bine
•
Educaţie
•
Loc de muncă
•
Mediu
•
etc.

Domeniile de sănătate
ale stării de bine
•
Vederea
•
Vorbirea
•
Memoria
•
etc.

Stările de sănătate şi domeniile de sănătate: o stare de sănătate este nivelul
de funcţionare în cadrul unui anumit domeniu de sănătate al CIF. Domeniile
de sănătate denotă zone ale existenţei care sunt interpretate ca făcând parte
din noţiunea de “sănătate”, cum ar fi cele care se numără printre răspunderile
primare ale sistemelor de sănătate. CIF nu trasează o linie clară de
demarcaţie între sănătate şi domeniile legate de sănătate. Poate exista şi o
zonă cenuşie, în funcţie de modurile diferite în care se conceptualizează
sănătatea şi elementele legate de sănătate, şi care ulterior pot fi plasate pe
teritoriul domeniilor CIF.
Stările legate de sănătate şi domeniile legate de sănătate: o stare legată de
sănătate este nivelul de funcţionare în cadrul unui anumit domeniu legat de
sănătate al CIF. Domeniile legate de sănătate sunt acele domenii ale
funcţionării care, deşi se află într-o strânsă relaţie cu o condiţie sănătate, nu
se numără probabil printre răspunderile primare ale sistemului de sănătate, ci
mai degrabă ale altor sisteme care contribuie la bunăstarea generală. În CIF
se face referire doar la domeniile stării de sănătate care sunt în legătură cu
sănătatea.
Condiţiile de sănătate reprezintă un termen generic care desemnează
afecţiunile (acute sau cronice), tulburările, leziunile sau traumatismele. În
aceeaşi categorie putem include şi unele stări cum ar fi sarcina, îmbătrânirea,
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stresul, anomaliile congenitale sau predispoziţiile generice. Condiţiile de
sănătate sunt codificate cu ajutorul clasificării ICD-10.
Funcţionarea este un termen generic pentru funcţiile organismului,
structurile corpului, activităţi şi participare. El denotă aspectele pozitive ale
interacţiunii dintre individ (care are o problemă de sănătate) şi factorii
contextuali ai acestuia (factori de mediu şi personali).
Dizabilitatea este un termen generic pentru afectări, limitări ale activităţii şi
restricţii în participare. El denotă aspectele negative ale interacţiunii dintre
individ (care are o problemă de sănătate) şi factorii contextuali în care se
regăseşte (factori de mediu şi personali).
Funcţiile organismului sunt funcţiile fiziologice ale sistemelor corpului,
inclusiv funcţiile psihologice. Vorbim deci despre organismul uman în
întregimea sa, inclusiv creierul. Prin urmare, funcţiile mintale (sau
psihologice) se subsumează altor funcţii ale corpului. Standardul pentru
aceste funcţii se consideră a fi norma stabilită statistic pentru fiinţele umane.
Structurile corpului reprezintă părţile structurale sau anatomice ale
corpului, cum ar fi organele interne, membrele şi componentele acestora,
clasificate pe sisteme ale corpului. Standardul pentru aceste funcţii se
consideră a fi norma stabilită statistic pentru fiinţele umane.
Afectarea este o pierdere sau o anormalitate a structurii corpului sau a unei
funcţii fiziologice (inclusiv funcţiile mintale). Prin noţiunea de anormalitate
înţelegem aici variaţiile semnificative de la norma stabilită statistic (adică o
deviaţie de la media populaţiei stabilită conform normelor standard
măsurate) şi ea trebuie utilizată exclusiv în acest sens.
Activitatea este executarea unei sarcini sau acţiuni de către un individ. Ea
reprezintă funcţionarea la nivel individual.
Limitările activităţii18 sunt dificultăţi cu care se poate confrunta un individ
în executarea activităţilor. Limitarea activităţii poate fi orice deviere, uşoară
sau gravă, din punct de vedere calitativ sau cantitativ, înregistrată în
executarea unei activităţi, faţă de modul sau măsura în care se aşteaptă
executarea acelei activităţi de către persoane care nu au o problemă de
sănătate.
Participarea este implicarea unei persoane într-o situaţie de viaţă. Ea
reprezintă funcţionarea la nivelul societăţii.

18
Termenul de “limitare a activităţii” înlocuieşte termenul de “dizabilitate” utilizat în versiunea din 1980 a
ICIDH.
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Restricţiile în participare19 reprezintă probleme cu care se poate confrunta
un individ în implicarea sa în situaţii existenţiale. Prezenţa unei restricţii în
participare este determinată prin compararea participării unui anume individ
cu ceea ce se aşteaptă în cultura sau societatea respectivă de la un individ
care nu suferă de o dizabilitate.
Factorii contextuali sunt factorii care împreună constituie contextul complet
al existenţei unui individ, şi mai ales baza pe care se clasifică stările de
sănătate în CIF. Factorii contextuali au două componente: Factorii de mediu
şi Factorii personali.
Factorii de mediu constituie o componentă a CIF şi se referă la toate
aspectele lumii externe sau extrinsece care formează contextul existenţei
unui individ şi care au ca atare un impact asupra funcţionării persoanei
respective. Printre factorii de mediu se numără lumea fizică şi trăsăturile
sale, lumea fizică construită de oameni, alte persoane aflate în diferite relaţii
şi roluri, atitudini şi valori, sisteme şi servicii sociale, precum şi politici,
reglementări şi legi.
Factorii personali sunt factori contextuali referitori la individ, cum ar fi
vârsta, sexul, statutul social, experienţele de viaţă etc. care nu sunt clasificaţi
în CIF în prezent, însă pe care utilizatorii îi pot încorpora la aplicarea
clasificării.
Facilitatorii sunt factorii din mediul unei persoane care, prin absenţă sau
prezenţă, îmbunătăţesc funcţionarea şi reduc dizabilitatea. Printre aceştia se
numără aspecte cum ar fi un mediu fizic accesibil, disponibilitatea unor
tehnologii ajutătoare relevante, atitudinile pozitive ale oamenilor faţă de
dizabilitate, precum şi serviciile, sistemele şi politicile al căror scop este
creşterea nivelului de implicare a persoanelor care se confruntă cu o stare de
sănătate în toate domeniile existenţei. Şi absenţa unui factor poate avea un
efect de facilitare, cum ar fi cazul absenţei unui stigmat sau a atitudinilor
negative. Facilitatorii pot împiedica o afectare sau limitare în activitate să
devină un factor de restricţie în participare, deoarece facilitatorii îmbunătăţesc
modul concret de realizare a acţiunii, în ciuda problemelor cu care se confruntă
persoana în cauză, din punct de vedere al capacităţii de acţiune.
Obstacolele sunt factorii din mediul unei persoane care, prin absenţă sau
prezenţă, limitează funcţionarea şi creează dizabilitatea. Posibile obstacole
pot fi mediul fizic inaccesibil, lipsa unor tehnologii ajutătoare relevante,
atitudinile negative ale oamenilor faţă de dizabilitate, precum şi serviciile,
sistemele şi politicile care fie nu există, fie ridică obstacole în calea
implicării tuturor persoanelor care au o problemă de sănătate în toate
domeniile existenţei.

19

“Restricţiile în participare” înlocuiesc termenul de “handicap” utilizat în versiunea din 1980 a ICIDH.
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Capacitatea este un calificator care descrie nivelul de funcţionare cel mai
ridicat pe care o persoană îl poate atinge, probabil, la un moment dat,
într-unul dintre domeniile cuprinse în lista de Activităţi şi Participare.
Capacitatea se măsoară într-un mediu uniform sau standard, şi astfel reflectă
capacitatea adaptată la mediu a individului. Componenta Factori de mediu
poate fi folosită pentru a descrie trăsăturile acestui mediu uniform sau
standard.
Performanţa este un calificator care descrie modul în care acţionează
persoanele în mediul lor curent, aducând astfel în discuţie aspectul implicării
acestora în situaţiile de viaţă. Mediul curent poate fi descris şi cu ajutorul
componentei Factori de mediu.
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2. CIF ca şi clasificare
Pentru a înţelege clasificarea generală din lucrarea CIF este important să
înţelegem mai întâi structura acesteia. Ea se reflectă în definiţiile următorilor
termeni şi este ilustrată în Fig. 2.
Clasificarea este structura şi universul global al CIF. Acesta este termenul
aflat în vârful ierarhiei.
Părţile clasificării sunt cele două subdiviziuni principale ale clasificării.
•
Partea 1 se referă la Funcţionare şi dizabilitate
•
Partea 2 se referă la Factorii contextuali.
Componentele reprezintă subdiviziunile părţilor.
Componentele Părţii 1 sunt:
•
Funcţii şi structuri ale corpului
•
Activităţi şi participare.
Componentele Părţii 2 sunt:
•
Factorii de mediu
•
Factorii personali (care nu sunt cuprinşi în clasificarea CIF).
Constructele sunt definite prin utilizarea calificatorilor cu codurile relevante.
Se operează cu patru concepte la Partea 1 şi unul la Partea 2.
Pentru Partea 1 conceptele sunt:
•
•
•
•

Modificarea funcţiilor organismului
Modificarea structurii corpului
Capacitate
Performanţă

Pentru Partea 2 conceptele sunt:
•

Facilitatorii sau obstacolele din rândul factorilor de mediu

Domeniile reprezintă un set practic, semnificativ de funcţii fiziologice,
structuri anatomice, sarcini şi domenii ale existenţei. Domeniile compun
diferitele capitole şi blocuri din cadrul fiecărei componente.
Categoriile sunt clase sau subclase în cadrul domeniului unei componente,
adică unităţi de clasificare.
Nivelurile formează ordonarea ierarhică, oferind indicaţii cu privire la
aspectele de detaliu ale categoriilor (fiind modalitatea de structurare internă
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a domeniilor şi categoriilor). Primul nivel cuprinde toate elementele de la
nivelul doi şi aşa mai departe.

3. Definiţii ale categoriilor CIF
Definiţiile sunt afirmaţii care descriu atributele esenţiale (şi anume calităţile,
proprietăţile sau relaţiile) conceptului desemnat de respectiva categorie.
Definiţia spune ce fel de obiect sau fenomen denotă termenul în cauză, iar
din punct de vedere operaţional specifică prin ce diferă de alte obiecte sau
fenomene înrudite.
În procesul de elaborare a definiţiilor pentru categoriile CIF s-au avut în
vedere următoarele trăsături ideale ale definiţiilor operaţionale, inclusiv în
privinţa elementelor care se cuprind sau se exclud din definiţie:
•

Definiţiile trebuie să fie semnificative şi logice.

•

Trebuie să identifice în mod unic conceptul desemnat de categorie.

•

Trebuie să prezinte atributele esenţiale ale conceptului – atât din punct
de vedere intenţional (semnificaţia intrinsecă a conceptului) cât şi
extensional (obiectele şi fenomenele la care se referă).

•

Trebuie să fie precise, lipsite de ambiguitate şi să acopere în totalitate
sensul termenului.

•

Trebuie să fie exprimate într-un mod operaţional (de exemplu, în funcţie
de severitate, durată, importanţă relativă şi asocieri posibile).

•

Trebuie să evite circularitatea, ceea ce înseamnă că în definiţie nu
trebuie să apară termenul în sine sau un sinonim al acestuia, sau primul
termen al definiţiei nu trebuie să fie un termen definit el însuşi într-un
alt punct al clasificării.

•

Acolo unde este cazul, este bine ca definiţiile să facă referire la posibilii
factori etiologici sau interacţionali.

•

Trebuie să fie în concordanţă cu atributele termenilor supraordonaţi (de
exemplu, un termen de nivel 3 trebuie să cuprindă trăsăturile generale
ale categoriei de nivel 2 căreia îi aparţine).

•

Trebuie să fie în concordanţă cu atributele termenilor subordonaţi (de
exemplu, atributele unui termen de nivel 2 nu pot fi în contradicţie cu
atributele termenilor de nivel 3 care îi sunt subordonaţi).

•

Definiţiile nu trebuie să recurgă la sensuri figurative sau metaforice, ci
la termeni operaţionali.

•

Trebuie să conţină doar afirmaţii empirice care se pot observa, testa sau
deduce prin metode indirecte.
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•

Trebuie să fie exprimate, în măsura posibilităţilor, în termeni cât mai
neutri, fără conotaţii negative nepotrivite.

•

Trebuie să fie scurte şi să evite termenii tehnici acolo unde este posibil (cu
excepţia unor termeni de la capitolul Funcţii şi Structuri ale corpului).

•

Trebuie să cuprindă şi o parte în care se oferă sinonime pentru termenul
respectiv, precum şi exemple care au în vedere diferenţele culturale sau
diferenţe care apar pe parcursul existenţei.

•

Trebuie să menţioneze clar la ce nu se referă termenul respectiv, pentru
a-i atenţiona pe utilizatori cu privire la posibilele confuzii cu termeni
asemănători.

4. Notă suplimentară cu privire la terminologie
La baza terminologiei din orice clasificare se află distincţia fundamentală
între fenomenele cuprinse în clasificare şi structura clasificării în sine. Ca un
aspect de ordin general, este important să se facă distincţia între lumea reală
şi termenii pe care îi utilizăm pentru a o descrie. De exemplu, termenii
“dimensiune” şi “domeniu” pot fi definiţi cu precizie cu referire la lume, iar
“componentă” şi “categorie” pot fi definiţi cu referire doar la clasificare.
În acelaşi timp, aceşti termeni se află într-o relaţie de corespondenţă (adică sunt
corelaţi), şi se poate întâmpla ca diverşi utilizatori să îi folosească alternativ
pentru a exprima acelaşi sens. Însă dacă este vorba de cerinţe de specializare mai
înaltă, de construirea de baze de date şi de modelarea cercetării, de exemplu, este
esenţial ca utilizatorii să identifice separat, utilizând o terminologie foarte clară,
elementele modelului conceptual, precum şi structura clasificării. Totuşi, există
unele păreri după care precizia şi puritatea pe care o generează o asemenea
abordare este un câştig prea mic faţă de ceea ce se pierde prin nivelul de
abstractizare prea mare, care ar putea submina utilitatea CIF, sau, ceea ce este şi
mai important, ar putea limita gama utilizatorilor potenţiali ai clasificării.
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Anexa 2
Ghid de codificare pentru CIF
Clasificarea CIF a fost creată pentru codificarea diferitelor stări de sănătate
sau legate de sănătate.18 Recomandăm utilizatorilor să citească Introducerea
la CIF înainte să studieze regulile şi ghidul de codificare. Mai mult, este
foarte important ca utilizatorii să fie instruiţi cu privire la utilizarea
clasificării prin intermediul OMS şi al reţelei de centre cu care colaborează.
Prezentăm în cele ce urmează acele trăsături ale clasificării care au o
anumită însemnătate pentru utilizarea sa.

1. Organizare şi structură
Părţile clasificării
CIF cuprinde două părţi.
Partea 1 este formată din următoarele componente:
•
Funcţiile organismului şi Structurile corpului
•
Activităţi şi Participare.
Partea 2 este formată din următoarele componente.
•
Factori de mediu
•
Factori personali (în prezent nu sunt cuprinşi în CIF).
Aceste componente sunt marcate cu prefixe în fiecare cod.
•
b pentru Funcţiile organismului
•
s pentru Structurile corpului
•
d pentru Activităţi şi Participare
•
e pentru Factori de mediu
Prefixul d denotă domeniile din cadrul componentei Activităţi şi Participare.
Prefixul d poate fi înlocuit, la dorinţa utilizatorului, cu a sau p, pentru a
denota activităţile şi respectiv participarea.

18

Afecţiunea în sine nu trebuie să fie codificată. Acest lucru se poate face pe baza Clasificării
Statistice Internaţionale a Bolilor şi a Problemelor de Sănătate Conexe, Ediţia a 10-a revizuită
(CIB-10), care este o clasificare elaborată în aşa fel încât să permită înregistrarea sistematică,
analiza, interpretarea şi compararea datelor privind mortalitatea şi morbiditatea în legătură cu
diagnosticele diferitelor afecţiuni sau cu alte probleme de sănătate. Este recomandabil ca
utilizatorii acestei clasificării CIF să o folosească împreună cu CIB-10 (vezi pagina 3 din
Introducere cu privire la suprapunerile dintre cele două clasificări).
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Literele b, s, d şi e sunt urmate de un cod numeric care începe cu numărul
capitolului (o cifră), urmat de nivelul doi (două cifre) şi apoi nivelurile trei şi
patru19 (câte o cifră fiecare). De exemplu, iată codurile din clasificarea
Funcţiilor organismului:
b2
b210
b2102
b21022

Funcţii senzoriale şi durere
Funcţii ale vederii
Calitatea vederii
Sensibilitatea la contraste

(element de nivelul 1)
(element de nivelul 2)
(element de nivelul 3)
(element de nivelul 4)

În funcţie de nevoile utilizatorului, la fiecare nivel se pot utiliza un număr
foarte mare de coduri valabile. Pentru a descrie situaţia unui individ pot fi
necesare mai multe coduri la fiecare nivel. Aceste coduri pot fi independente
sau interrelaţionate.
În CIF, starea de sănătate a unei persoane poate fi desemnată printr-o serie
de coduri în toate domeniile din cadrul componentelor clasificării. Numărul
maxim de coduri disponibil la fiecare aplicare este de 34 la nivel de capitol
(8 funcţii ale organismului, 8 structuri ale corpului, 9 coduri de performanţă
şi 9 coduri de capacitate) şi de 362 la nivelul 2. La nivelurile 3 şi 4 există
până la 1.424 coduri disponibile, care împreună constituie versiunea
completă a clasificării. În aplicaţiile din viaţa reală ale CIF, pentru a descrie
un caz cu o precizie de 2 niveluri (3 cifre) poate fi nevoie de un set între 3 şi
18 coduri. În general, versiunea mai detaliată, de 4 niveluri, este destinată
serviciilor de specialitate (de exemplu, pentru rezultatele reabilitării, în
geriatrie sau sănătate mintală), în timp ce clasificările de 2 niveluri pot fi
utilizate în studii sau în evaluarea sănătăţii după un tratament.
Codificarea domeniilor se face conform situaţiei valabile într-un moment dat
(adică se face o descriere instantanee a unei consultări a persoanei), aceasta
fiind poziţia de bază/de pornire. Bineînţeles, ea poate fi utilizată şi în timp,
pentru a descrie o traiectorie în timp sau un proces. În acest caz, utilizatorii
vor trebui să-şi identifice stilul de codificare şi cadrul temporal pe care îl
aplică.
Capitolele
Fiecare componentă a clasificării este organizată în capitole şi titluri de
domeniu sub care se găsesc categorii comune sau elemente specifice. De
exemplu, în clasificarea cu privire la Funcţiile organismului, Capitolul 1 se
referă la toate funcţiile psihice.

19
Doar clasificarea Funcţiilor organismului şi cea a Structurii corpului conţin elemente de
nivelul 4.
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Blocurile
Capitolele sunt adesea subdivizate în “blocuri” de categorii. De exemplu, în
Capitolul 3 al clasificării pentru Activităţi şi Participare (intitulat
Comunicare) există trei blocuri: Comunicare Recepţie (d310-d329),
Comunicare Producere (d330-d349), precum şi Conversaţie şi utilizarea
mijloacelor şi tehnicilor de comunicare (d350-d369). Blocurile au mai
degrabă menirea de a veni în sprijinul utilizatorului şi, strict vorbind, nu fac
parte din structura clasificării, nefiind utilizate în mod obişnuit pentru
codificare.
Categoriile
În fiecare dintre capitole există categorii individuale de 2, 3 sau 4 niveluri,
fiecare cu o scurtă definiţie, cu menţionarea elementelor care se includ sau
se exclud din definiţie, după caz, pentru a fi de ajutor în selectarea codului
corespunzător.
Definiţiile
CIF oferă definiţii operaţionale pentru categoriile de sănătate şi legate de
sănătate, spre deosebire de definiţiile “profane”, ale nespecialiştilor. Aceste
definiţii descriu atributele esenţiale ale fiecărui domeniu (de exemplu,
calităţi, proprietăţi şi relaţii) şi conţin informaţii cu privire la ce se include şi
ce se exclude din fiecare categorie. Definiţiile conţin, de asemenea puncte de
referinţă folosite în mod obişnuit pentru evaluare, pentru aplicaţii în studii şi
chestionare sau, pe de altă parte, pentru rezultatele prin aplicarea
instrumentelor de evaluare codificate în sistemul CIF. De exemplu, funcţiile
acuităţii vizuale sunt definite prin acuitatea monoculară şi binoculară, de
aproape sau la distanţă, şi astfel afecţiunea care influenţează acuitatea
vizuală poate fi codificată ca fiind nulă, uşoară, moderată, severă sau
completă.
Termenii incluşi
La numeroase categorii, termenii incluşi sunt enumeraţi imediat după
definiţie. Ei sunt menţionaţi pentru a constitui un ghid privind conţinutul
categoriei, fără pretenţia de a întocmi o listă exhaustivă. În cazul elementelor
de nivel 2, termenii incluşi cuprind toţi termenii subsidiari de nivel 3.
Termenii excluşi
Termenii excluşi sunt menţionaţi în situaţia în care, din cauza asemănării cu
un alt termen, ar putea apărea probleme în aplicare. De exemplu, unii ar
putea crede că o categorie ca “Toaleta intimă” cuprinde categoria “Îngrijirea
părţilor corpului”. Pentru a face însă o distincţie între cei doi termeni,
“Toaleta intimă” este exclusă de la categoria d520 “Îngrijirea părţilor
corpului” şi se codifică cu d530.
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Alte categorii specificate
La sfârşitul descrierii fiecărui element subsidiar de nivel 3 sau 4, precum şi
la sfârşitul fiecărui capitol, se menţionează “alte categorii specificate”
(acestea deosebindu-se de toate celelalte coduri prin cifra finală, care este 8).
Cu ajutorul acestor categorii se poate realiza codificarea acelor aspecte ale
funcţionării care nu sunt cuprinse în nici una dintre categoriile specifice.
Atunci când recurge la “alte categorii specificate”, iar utilizatorul trebuie să
menţioneze care sunt elementele noi într-o listă suplimentară.
Alte categorii nespecificate
Categoriile prezentate ultimele în cadrul elementelor subsidiare de nivel 3 şi 4,
precum şi la sfârşitul fiecărui capitol, sunt categoriile “nespecificate”, care
permit codificarea funcţiilor care se încadrează bine în grup, dar pentru care nu
există suficiente informaţii care să permită repartizarea lor într-o categorie
specificată. Acest cod are acelaşi înţeles ca termenul de nivel 2 sau 3 aflat
imediat deasupra sa, fără vreo informaţie suplimentară (în cazul blocurilor,
“alte categorii specificate” şi “categoriile nespecificate” sunt reunite într-un
singur articol şi sunt întotdeauna identificate prin cifra finală 9).
Calificatorii
Codurile CIF presupun utilizarea a unul sau mai mulţi calificatori care
denotă, de exemplu, dimensiunea nivelului de sănătate sau severitatea
problemei în cauză. Calificatorii se codifică prin una, două sau mai multe
cifre puse după un punct. Orice cod utilizat trebuie să fie însoţit de cel puţin
un calificator. Fără calificatori, codurile nu au un înţeles inerent (în general,
conform interpretării OMS, codurile incomplete semnifică absenţa unei
probleme – xxx.00).
Primul calificator pentru Funcţiile şi Structurile corpului, calificatorii pentru
Activităţi şi Participare, precum şi primul calificator pentru Factorii de
mediu descriu cu toţii dimensiunea problemelor din componenta în cauză.
Toate componentele sunt cuantificate pe aceeaşi scară generică. Când cineva
are o problemă, aceasta poate fi o afectare, o limitare, o restricţie sau un
obstacol, în funcţie de concept. Vor trebui aleşi calificatori adecvaţi, după
cum se vede şi în exemplele ce urmează, în funcţie de domeniul de
clasificare relevant (unde xxx reprezintă cifra de domeniu de nivel 2):
xxx.0 NU SUNT probleme
xxx.1 Problemă UŞOARĂ
xxx.2 Problemă MODERATĂ
xxx.3 Problemă SEVERĂ
xxx.4 Problemă COMPLETĂ
xxx.8 nu se specifică

(lipsă, absentă, neglijabilă…)
(scăzută, redusă…)
(medie, temperată…)
(gravă, ridicată, extremă…)
(generalizată, completă…)

xxx.9 nu se aplică
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Plajele mai largi de procentaje se dau pentru cazurile în care există
instrumente de evaluare calibrate sau alte norme cu ajutorul cărora se pot
cuantifica deficienţa, limitarea capacităţii, problema de performanţă sau
obstacolul/facilitatorul legat de mediu. De exemplu, atunci când codul indică
faptul că “nu sunt probleme” sau că “problema este completă”, marja de
eroare poate fi de până la 5%. O problemă “moderată” acoperă scara
problemei complete până la jumătate. Procentajele se calibrează în diferite
domenii cu referire la normele pentru populaţia în cauză, pe centile. Pentru
ca această clasificare să poată fi utilizată pe scară universală, vor trebui
întreprinse cercetări pentru elaborarea unor proceduri de evaluare.
În cazul componentei Factori de mediu, primul calificator poate fi utilizat şi
pentru a desemna întinderea aspectelor pozitive de mediu sau a facilitatorilor.
Pentru a denota facilitatorii, se poate utiliza aceeaşi scară de la 0 la 4, însă
punctul este înlocuit cu semnul plus, de exemplu, e110+2. Factorii de mediu pot
fi codificaţi fie (i) în relaţie cu fiecare componentă, fie (ii) fără a se pune în
relaţie cu fiecare componentă (vezi secţiunea 3 de mai jos). Este de preferat
primul stil, deoarece identifică mai clar impactul şi repartizarea factorilor.
Calificatori suplimentari
Poate ar fi adecvat şi util ca, pentru diferiţi utilizatori, să se adauge alte
tipuri de informaţii la codificarea fiecărui articol. Există o serie întreagă de
calificatori suplimentari care ar putea fi utili în clasificare, după cum se va
menţiona în continuare.
Codificarea aspectelor pozitive
La dorinţa utilizatorului se pot elabora scări de codificare pentru a surprinde
aspectele pozitive ale funcţionării:
Pozitiv

Negativ

Afectare

Funcţiile organismului

Pozitiv

Negativ

Activitate

Limitarea activităţii

Pozitiv

Negativ

Restricţii în participare

Participare
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2. Reguli generale de codificare
Regulile enunţate mai jos sunt esenţiale pentru ca informaţiile culese pentru
diferitele utilizări ale clasificării să fie exacte.
Selectarea unei game de coduri pentru a forma profilul individului
CIF este o clasificare privind stările de sănătate şi legate de sănătate, şi prin
urmare presupune desemnarea unei serii de coduri care descriu cel mai bine
profilul funcţionării persoanei în cauză. CIF nu este o “clasificare a
evenimentelor”, cum este CIB-10, unde o anumită problemă de sănătate este
clasificată cu un singur cod. Pentru că funcţionarea unei persoane poate fi
afectată la nivelul corpului, al individului şi al societăţii, utilizatorul trebuie
să ia întotdeauna în considerare toate componentele clasificării, şi anume
Funcţiile organismului şi Structurile corpului, Activităţile şi Participarea,
precum şi Factorii de mediu. Deşi nu ne putem aştepta ca de fiecare dată să
fie folosite toate codurile posibile, în funcţie de cadrul în care se desfăşoară
întâlnirea, utilizatorul va selecta codurile care servesc cel mai bine scopului
urmărit în descrierea unei anumite experienţe de sănătate.
Informaţii relevante privind codurile
Informaţiile codificate se regăsesc întotdeauna în contextul unei condiţii
de sănătate. Deşi, pentru a se putea utiliza codurile, nu este necesar să se
identifice legăturile dintre problema de sănătate şi aspectele funcţionării
şi dizabilităţii care sunt codificate, CIF este o clasificare în domeniul
sănătăţii, şi deci presupune prezenţa unei stări de sănătate de un fel sau
altul. Prin urmare, informaţiile cu privire la lucrurile pe care o persoană
alege sau nu să le facă nu sunt legate de o problemă de funcţionare
asociată cu o stare de sănătate şi nu trebuie codificate. De exemplu, dacă
o persoană decide să nu iniţieze noi relaţii cu vecinii săi din motive care
nu ţin de sănătate, atunci nu este corect să se utilizeze categoria d7200,
care cuprinde acţiunile de formare a relaţiilor. Dimpotrivă, dacă decizia
persoanei se leagă de o stare de sănătate (de exemplu, o depresie), se va
trece la aplicarea codului.
Deocamdată, informaţiile care reflectă sentimentele de implicare sau
satisfacţie a persoanei cu privire la nivelul de funcţionare nu sunt codificate
în CIF. Cercetările ulterioare pot furniza alţi calificatori care vor permite şi
codificarea acestei informaţii.
Vor trebui codificate doar acele aspecte ale funcţionării persoanei care sunt
relevante pentru un cadru temporal predefinit. Nu se vor înregistra funcţiile
care se leagă de o întâlnire anterioară, însă care nu au nici o semnificaţie
pentru întâlnirea curentă.
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Informaţii explicite privind codurile
La stabilirea codurilor, utilizatorul nu trebuie să tragă concluzii pe baza
relaţiei dintre o afectare a funcţiilor organismului sau structurii corpului,
limitarea activităţii sau restricţiile în participare. De exemplu, dacă la o
persoană se constată o limitare în funcţionare cu privire la deplasare, nu se
justifică formularea concluziei că persoana are o afectare a funcţiilor
motrice. În mod similar, din faptul că o persoană are o capacitate limitată de
deplasare nu este corect să se ajungă la concluzia că ea se confruntă cu o
problemă de performanţă în deplasare. Utilizatorul trebuie să obţină
informaţii explicite cu privire la Funcţiile organismului şi Structurile
corpului, precum şi cu privire la capacitate şi performanţă, luate separat (în
unele cazuri, cum ar fi funcţiile psihice, este nevoie să se facă deducţii pe
baza observării altor elemente, deoarece respectiva funcţie a organismului nu
se poate observa în mod direct).
Informaţii specifice privind codurile
Stările de sănătate şi cele legate de sănătate vor trebui înregistrate cât se
poate de precis, prin alegerea celei mai adecvate categorii CIF. De exemplu,
codul specific pentru o persoană cu nictalopie este b21020 _ “Sensibilitatea
la lumină”. Dacă însă, dintr-un motiv sau altul, nu se poate ajunge la acest
nivel de detaliere, în locul codului specific se poate folosi codul “părinte”
din ierarhie (în acest caz, b2102 _ Calitatea vederii, b210 _ Funcţii ale
vederii, sau b2 _ Funcţiile senzoriale şi durerea).
Pentru a identifica codul corespunzător uşor şi rapid, se recomandă folosirea
aşa-numitului browser CIF20, care pune la dispoziţia utilizatorului un motor
de căutare cu un index electronic pentru versiunea completă a clasificării. Pe
de altă parte, se poate utiliza în acelaşi scop indexul alfabetic.

3. Convenţii de codificare
pentru componenta Factori de mediu
Pentru codificarea factorilor de mediu sunt deschise spre utilizare
următoarele convenţii de codificare:
Convenţia 1
Factorii de mediu se codifică separat, fără a se stabili legătura între aceştia
şi funcţiile organismului, structurile corpului sau activităţile şi
participarea.

20
Acest browser CIF în diferite limbi poate fi descărcat de pe site-ul CIF, la adresa:
http://www.who.int/classification/CIF
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Funcţiile organismului
Structurile corpului
Activităţi şi participare
Mediu

________________________
________________________
________________________
________________________

Convenţia 2
Factorii de mediu se codifică pentru fiecare componentă.
Funcţiile organismului _______________ Cod E ______________
Structurile corpului
_______________ Cod E ______________
Activităţi şi participare _______________ Cod E ______________
Convenţia 3
Factorii de mediu se codifică pentru calificatorii de capacitate şi performanţă
în cadrul componentei Activităţi şi Participare pentru fiecare element.
Calificator de performanţă____________ Cod E ______________
Calificator de capacitate______________ Cod E ______________

4. Reguli de codificare la nivelul componentelor
4.1 Codificarea funcţiilor organismului
Definiţii
Funcţiile organismului sunt funcţiile fiziologice ale sistemelor corpului
(inclusiv funcţiile psihologice). Afectările sunt probleme care afectează
funcţiile organismului sau structurile corpului sub forma unei deviaţii,
pierderi sau scăderi semnificative.
Utilizarea calificatorului pentru funcţiile organismului
Funcţiile organismului sunt codificate cu un calificator care indică întinderea
sau dimensiunea afectării. Prezenţa unei afectări poate fi identificată ca o
pierdere sau lipsă, reducere, adăugare sau exces, sau deviaţie.
Afectarea unei persoane cu hemipareză poate fi descrisă cu codul b7302 –
“Puterea musculară pe o parte a corpului”:
Dimensiunea afectării (primul calificator)
b7302.__
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Odată ce se constată prezenţa unei afectări, se poate stabili gradul de
severitate prin utilizarea unui calificator generic. De exemplu:
b7302.1 Afectare UŞOARĂ a puterii musculare pe o parte a corpului (5-24%)
b7302.2 Afectare MODERATĂ a puterii musculare pe o parte a corpului (25-49%)
b7302.3 Afectare SEVERĂ a puterii musculare pe o parte a corpului (50-95%)
b7302.4 Afectare COMPLETĂ a puterii musculare pe o parte a corpului (96-100%)

Absenţa unei afectări (faţă de un prag predefinit) este indicată cu valoarea
“0” pentru calificatorul generic. De exemplu:
b3702.0 NU se constată o afectare a puterii musculare pe o parte a corpului.
Dacă nu există informaţii suficiente pentru stabilirea severităţii afectării, se
va utiliza valoarea “8”. De exemplu, dacă în fişa medicală a persoanei se
specifică faptul că suferă de o slăbiciune a părţii drepte a corpului, fără a se
menţiona alte detalii, se va putea aplica următorul cod:
b7302.8 _ Afectare a puterii musculare pe o parte a corpului, lipsesc detalii.
Pot exista situaţii în care aplicarea unui anumit cod ar fi improprie. De
exemplu, codul b650 _ ‘Funcţiile menstruaţiei’ nu se poate aplica femeilor
înainte şi după o anumită vârstă (înainte de instalarea menstruaţiei şi după
instalarea menopauzei). Pentru aceste cazuri se va utiliza valoarea “9”:
b650.9 _ Funcţiile menstruaţiei, nu e cazul.
Corelativele structurale ale funcţiilor organismului
Clasificările Funcţiilor organismului şi Structurilor corpului sunt concepute
în mod paralel. Când foloseşte un cod pentru o funcţie a corpului,
utilizatorul va verifica dacă se aplică sau nu şi codul pentru structurile
corespunzătoare corpului. De exemplu, funcţiile organismului cuprind şi
simţurile umane de bază, cum ar fi “b210 - b229 Vederea şi funcţiile
aferente”, iar corelativele lor structurale apar între s210 şi s230 ca “ochiul şi
structurile legate de ochi”.
Interrelaţiile dintre afectări
Afectările pot duce la apariţia altor afectări; de exemplu, puterea musculară
poate afecta funcţiile motrice, funcţiile cardiace pot fi în legătură cu funcţiile
respiratorii, percepţia se poate lega de funcţiile de gândire.
Identificarea afectărilor în funcţiile organismului
Pentru afectările care nu se pot întotdeauna observa în mod direct (cum ar fi
funcţiile mintale), utilizatorul poate deduce afectarea din observarea
comportamentului. De exemplu, într-un context clinic, memoria poate fi
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evaluată prin teste standardizate, şi deşi nu este posibilă “observarea”
concretă a funcţiilor creierului, în funcţie de rezultatele acestor teste se poate
trage concluzia, în mod just, că funcţiile mintale ale memoriei sunt afectate.

4.2 Codificarea structurilor corpului
Definiţii
Structurile corpului sunt părţi anatomice ale corpului cum ar fi organele,
membrele şi componentele acestora. Afectările sunt probleme ale funcţiilor
sau structurilor corpului sub forma unei deviaţii sau pierderi semnificative.
Utilizarea calificatorilor pentru codificarea structurilor corpului
Structurile corpului sunt codificate cu ajutorul a trei calificatori. Primul
calificator descrie întinderea sau dimensiunea afectării, al doilea calificator
este utilizat pentru a indica natura modificării, iar al treilea calificator
desemnează localizarea afectării.
Dimensiunea afectării (primul calificator)
Natura afectării (al doilea calificator)
Localizarea afectării (al treilea calificator )
s7300. __ __ __

Schemele descriptive utilizate pentru cei trei calificatori
sunt prezentate în Tabelul 1.
Tabelul 1. Lista calificatorilor utilizaţi pentru structurile corpului
Primul calificator
Dimensiunea
afectării
0 NU se constată afectări
1 Afectare UŞOARĂ
2 Afectare MODERATĂ
3 Afectare SEVERĂ
4 Afectare COMPLETĂ
8 nu se specifică
9 nu se aplică

Al doilea calificator
Natura afectării
0 nu sunt modificări structurale
1 absenţă completă
2 absenţă parţială
3 parte suplimentară
4 dimensiuni aberante
5 discontinuitate
6 poziţie deviantă
7 schimbări calitative în structură,
inclusiv acumulare de lichid
8 nu se specifică
9 nu se aplică
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Al treilea calificator
Localizarea
afectării
0 în mai mult de o zonă
1 dreapta
2 stânga
3 pe ambele părţi
4 în faţă
5 în spate
6 proxim
7 distal
8 nu se specifică
9 nu se aplică
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4.3. Codificarea componentei Activităţi şi Participare
Definiţii
Activitatea este executarea unei sarcini sau a unei acţiuni de către un individ.
Participarea este implicarea într-o situaţie de viaţă. Limitările în activitate
sunt dificultăţile cărora individul trebuie să le facă faţă în executarea
activităţilor. Restricţiile în participare sunt problemele cu care se confruntă
individul când se implică în situaţii de viaţă.
Clasificarea Activităţilor şi Participării este o listă unică de domenii.
Utilizarea calificatorilor de capacitate şi performanţă
Activităţile şi Participarea se codifică cu doi calificatori: calificatorul de
performanţă, care ocupă prima poziţie după punct, şi calificatorul de
capacitate, care ocupă a doua poziţie după punct. Codul care desemnează
categoria din lista de Activităţi şi Participare, împreună cu cei doi
calificatori formează matricea de informaţii de bază.
Calificatorul de performanţă (primul calificator)
Calificatorul de capacitate (fără ajutor)
(al doilea calificator )
d4500. __ __
Matricea de informaţii (de bază)

Calificatorul de performanţă descrie ce face un individ în mediul său curent.
Deoarece mediul curent aduce cu sine şi un context social, performanţa
desemnată de acest calificator poate fi înţeleasă şi ca “implicare într-o
situaţie de viaţă” sau “experienţa trăită” de oameni în contextul concret în
care îşi duc existenţa. Acest context cuprinde şi Factori de mediu, adică toate
aspectele universului fizic, social şi atitudinal. Aceste trăsături ale mediului
curent pot fi codificate cu ajutorul clasificării Factorilor de mediu.
Calificatorul de capacitate descrie capacitatea unui individ de a executa o
sarcină sau o acţiune. Acest concept descrie nivelul de funcţionare cel mai
ridicat pe care o persoană îl poate atinge probabil, la un moment dat. Pentru
a evalua întreaga capacitate a individului, ar fi nevoie de un mediu
“standardizat” în care să se neutralizeze efectele variate pe care diferitele
medii le au asupra capacităţii individului. Acest mediu standardizat poate fi:
(a) un mediu concret, utilizat în mod obişnuit pentru evaluarea capacităţii în
cadrul unor teste; (b) în cazurile în care acest lucru nu este posibil, un mediu
imaginar care se consideră că are un efect uniform. Acest mediu poate fi
denumit mediu “uniform” sau “standard”. Astfel, conceptul de capacitate
reflectă capacitatea adaptată la mediu a individului. Această adaptare ar
trebui să fie aceeaşi pentru toate persoanele din toate ţările pentru a face
posibile comparaţiile internaţionale. Mai exact, trăsăturile mediului uniform
sau standard pot fi codificate cu ajutorul componentei Factori de mediu.
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Diferenţa dintre capacitate şi performanţă reflectă diferenţa dintre efectele
mediilor curente şi ale celor uniforme, oferind astfel un ghid util cu privire
la modul în care se poate interveni asupra mediului în care trăieşte individul
pentru a-i îmbunătăţi performanţa.
De regulă, calificatorul de capacitate fără ajutor este utilizat pentru a descrie
capacitatea reală a individului, care nu este îmbunătăţită datorită unui aparat sau
unei persoane care îl ajută. Deoarece calificatorul de performanţă se referă la
mediul curent al individului, prezenţa unor astfel de aparate ajutătoare sau
persoane care vin în ajutorul individului, precum şi a eventualelor obstacole,
poate fi observată în mod direct. Natura facilitatorului sau a obstacolului poate fi
descrisă prin intermediul clasificării Factorilor de mediu.
Calificatori opţionali
Calificatorii 3 şi 4 (opţionali) oferă utilizatorilor posibilitatea de codificare a
capacităţii fără ajutor şi a performanţei fără ajutor.
Calificatorul de performanţă (primul calificator )
Calificatorul de capacitate fără ajutor
(al doileacalificator )
Calificatorul de capacitate cu ajutor
(al treilea calificator )
Calificatorul de performanţă fără ajutor
(al patrulea calificator )
d4500. __

__

__

__

Matrice de informaţii opţionale (de bază)

Calificatori suplimentari
Poziţia cinci după punct este rezervată pentru calificatorii care se vor elabora
poate în viitor, cum ar fi calificatorul pentru implicare sau satisfacţie subiectivă.
Calificatorul de performanţă
(primul calificator )
Calificatorul de capacitate fără ajutor
(al doilea calificator )
Calificatorul de capacitate cu ajutor
(al treilea calificator )
Calificatorul de performanţă fără ajutor
(al patrulea calificator )
Calificatorul suplimentar
(al cincilea calificator )
d4500. ___

___ ___ ___ ___

Matrice de informaţii Opţionale Suplimentar (în curs de elaborare)
(de bază)
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Calificatorii de capacitate şi performanţă pot fi utilizaţi mai departe cu sau
fără aparate sau persoane care oferă ajutor, precum şi conform următoarei
gradaţii (unde xxx reprezintă numărul de domeniu de nivelul 2):
xxx.0 NU se constată dificultăţi
xxx.1 Dificultate REDUSĂ
xxx.2 Dificultate MODERATĂ
xxx.3 Dificultate SEVERĂ
xxx.4 Dificultate COMPLETĂ
xxx.8 nu se specifică
xxx.9 nu se aplică
Când se utilizează calificatorul de performanţă şi calificatorul de capacitate
Oricare dintre aceşti calificatori poate fi utilizat pentru fiecare dintre
categoriile de pe listă. Însă informaţiile transmise în cele două cazuri sunt
diferite. Atunci când se utilizează ambii calificatori, rezultatul este o
agregare a celor două concepte, după cum urmează:
d4500.21

d4500.2 __
d4500.__ 1

Dacă se utilizează un singur calificator, spaţiul rămas liber nu se va completa
cu .8 sau .9, ci va fi lăsat necompletat, deoarece acestea sunt valori de
evaluare, iar implicaţia este că ceea ce se utilizează este calificatorul.
Exemple de aplicare a celor doi calificatori:
d4500 Mersul pe jos pe distanţe scurte.
Pentru calificatorul de performanţă, acest domeniu se referă la mersul pe jos
în mediul curent al persoanei, pe suprafeţe şi în condiţii diferite, cu utilizarea
unui baston, a unui cadru sau a altui aparat sau instrument de sprijin, pe
distanţe mai mici de 1 km. De exemplu, performanţa unei persoane care are
probleme cu un picior din cauza unui accident de muncă, şi de atunci
foloseşte bastonul, dar care se confruntă cu dificultăţi moderate în deplasare
deoarece bordurile trotuarelor din cartier sunt foarte înalte şi pavajul este
alunecos, poate fi codificată după cum urmează:
d4500.3 restricţie moderată în performanţa de mers pe jos pe distanţe scurte.
Pentru calificatorul de capacitate, acest domeniu se referă la capacitatea
unui individ de a se deplasa fără ajutor. Pentru a neutraliza efectele variate
pe care diferitele medii le au asupra capacităţii individului, capacitatea ar
putea fi evaluată într-un mediu “standardizat”. Acest mediu standardizat
poate fi: (a) un mediu concret, utilizat în mod obişnuit pentru evaluarea
capacităţii în cadrul unor teste; (b) în cazurile în care acest lucru nu este
posibil, un mediu imaginar care se consideră că are un efect uniform. De
exemplu, adevărata capacitate a persoanei menţionate mai sus de a merge pe
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jos fără baston într-un mediu standardizat (de exemplu, un mediu cu
suprafeţe fără plate, fără denivelări mari şi cu suprafeţe care nu sunt
alunecoase) este foarte limitată. Prin urmare, capacitatea persoanei poate fi
codificată după cum urmează:
d4500._3 limitare severă a capacităţii de mers pe jos pe distanţe scurte.
Utilizatorilor care doresc să specifice mediul curent sau standardizat când
utilizează calificatorul de performanţă sau capacitate li se recomandă să
recurgă la clasificarea Factorilor de mediu (vezi convenţiile de codificare 3
pentru Factorii de mediu la secţiunea 3 de mai sus).

4.4. Codificarea factorilor de mediu
Definiţii
Factorii de mediu compun mediul fizic, social şi atitudinal în care oamenii
trăiesc şi îşi duc existenţa.
Utilizarea factorilor de mediu
Factorii de mediu reprezintă o componentă a Părţii 2 (Factori contextuali) a
clasificării. Factorii de mediu trebuie avuţi în vedere pentru fiecare
componentă a funcţionării şi codificaţi conform uneia dintre cele trei
convenţii descrise la secţiunea 3 de mai sus.
Factorii de mediu trebuie să fie codificaţi din perspectiva persoanei a cărei
situaţie se descrie. De exemplu, bordurile în pantă şi pavajele netede pot fi
codificate drept facilitatori pentru o persoană care utilizează scaunul cu
rotile, însă ele sunt un obstacol pentru o persoană nevăzătoare.
Calificatorul indică măsura în care un factor este facilitator sau obstacol.
Există mai multe motive pentru care un factor de mediu poate fi un
facilitator sau un obstacol, precum şi motive pentru a explica măsura în care
este unul din aceste lucruri. Pentru facilitatori, persoana care face codificarea
trebuie să ţină cont de diferite aspecte, şi anume: să ştie dacă o resursă este
accesibilă, dacă se poate conta pe accesul la ea sau situaţia este variabilă,
dacă resursa este de bună sau slabă calitate şi aşa mai departe. În cazul
obstacolelor, ar putea fi relevantă frecvenţa cu care un factor stă în calea
unei persoane, dacă obstacolul respectiv este important sau nu, dacă se poate
evita sau nu. Trebuie avut în vedere şi faptul că un factor de mediu poate
constitui un obstacol fie prin prezenţă (de exemplu, atitudinile negative faţă
de oamenii cu dizabilităţi), fie prin absenţă (de exemplu, faptul că un
serviciu nu este disponibil). Efectele pe care factorii de mediu le au asupra
vieţilor oamenilor cu probleme de sănătate sunt variate şi complexe, şi se
speră ca viitoarele cercetări să conducă la o mai bună înţelegere a acestei
interacţiuni şi poate chiar să demonstreze utilitatea unui al doilea calificator
pentru aceşti factori.
În unele cazuri, o întreagă serie de Factori de mediu sunt rezumaţi cu un
singur termen, cum ar fi sărăcie, dezvoltare, mediu rural sau urban, sau
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capital social. Aceşti termeni rezumativi nu se regăsesc ei înşişi în
clasificare. Mai degrabă, cel care face codificarea trebuie să identifice
factorii constituenţi şi să-i codifice. Din nou, este necesară continuarea
cercetării pentru a se determina dacă există seturi clare şi complete de
Factori de mediu care compun aceşti termeni rezumativi.
Primul calificator
Prezentăm mai jos scara negativă şi pozitivă care desemnează măsura în care
un factor de mediu acţionează ca un obstacol sau un facilitator. Dacă se
foloseşte un punct, înseamnă că este vorba de un obstacol, iar dacă se
utilizează semnul plus, este vorba de un facilitator:
xxx.0
xxx.1
xxx.2
xxx.3
xxx.4
xxx.8
xxx.9

NU sunt obstacole
Obstacol UŞOR
Obstacol MODERAT
Obstacol SEVER
Obstacol COMPLET
Obstacol, nu se specifică
nu se aplică

xxx+0
xxx+1
xxx+2
xxx+3
xxx+4
xxx+8
xxx+9
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NU sunt facilitatori
Facilitator UŞOR
Facilitator MODERAT
Facilitator SUBSTANŢIAL
Facilitator COMPLET
Facilitator, nu se specifică
nu se aplică
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Anexa 3
Posibile utilizări ale listei de
Activităţi şi Participare
Componenta de Activităţi şi Participare este o listă neutră de domenii
care indică diferite acţiuni şi domenii ale existenţei. Fiecare domeniu
conţine categorii la diferite niveluri, ordonate de la general la detaliat (de
exemplu, domeniul Capitolului 4 – “Mobilitatea” conţine categorii cum
ar fi d450 “Deplasarea” şi, sub acesta, un termen mai concret, d4500 –
“Deplasarea pe distanţe scurte”). Lista domeniilor de activitate şi
participare acoperă întreaga gamă a funcţionării, care poate fi codificată
atât la nivel individual cât şi la nivelul societăţii.
După cum s-a spus în Introducere, această listă se poate utiliza în diferite
moduri pentru a face referire la noţiunile de “Activităţi” şi “Participare”,
care sunt definite în CIF după cum urmează:
În contextul sănătăţii:
Activitatea este executarea unei sarcini sau a unei acţiuni de către un
individ.
Participarea este implicarea într-o situaţie de viaţă.
Există patru opţiuni alternative pentru structurarea relaţiei dintre activităţi
(a) şi participare (p), în funcţie de lista domeniilor:
(1)

Seturi distincte de domenii de activitate şi domenii de participare
(fără suprapuneri)

Un anume set de categorii este codificat doar ca activităţi (adică sarcini
sau acţiuni pe care le execută un individ), iar un altul doar ca participare
(adică implicarea în situaţii de viaţă). Prin urmare, cele două seturi se
exclud reciproc.
În cazul acestei opţiuni, seturile de categorii de activităţi şi de categorii
de participare sunt determinate de utilizator. Fiecare categorie este fie un
element de activitate, fie un element de participare, dar nu ambele în
acelaşi timp. De exemplu, domeniile pot fi împărţite în continuare după
cum urmează:
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a1
a2
a3
a4
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Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelor
Sarcini şi cerinţe de ordin general
Comunicare
Mobilitate
p5 Autoîngrijirea
p6 Autogospodărirea
p7 Interacţiunile interpersonale
p8 Ariile majore ale vieţii
p9 Comunitate, viaţă socială şi civică

Codificarea pentru această structură
a codul categoriei. qp qc (categorie considerată element de activitate)
p codul categoriei. qp qc (categorie considerată element de participare)
unde qp = calificatorul de performanţă şi qc = calificatorul de capacitate.
Dacă se utilizează calificatorul de performanţă, categoria este interpretată în
funcţie de conceptul de performanţă, fie că ea este considerată un element de
activitate sau unul de participare; dacă se utilizează calificatorul de
capacitate, pentru interpretarea categoriei se utilizează un concept de
capacitate, din nou, fie că este considerată un element de activitate sau
participare.
În acest mod opţiunea (1) asigură matricea completă de informaţii fără vreo
redundanţă sau suprapunere.
(2)

Suprapunerea parţială între seturile de activităţi şi domeniile de
participare

În cazul acestei alternative, un set de categorii poate fi interpretat ca
elemente atât de activitate, cât şi de participare; şi anume, se consideră că
aceeaşi categorie este deschisă unei interpretări individuale (şi anume, ca o
sarcină sau acţiune executată de un individ), sau uneia sociale (şi anume, ca
implicare într-o situaţie de viaţă).
De exemplu:
a1 Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelor
a2 Sarcini şi cerinţe de ordin general
a3 Comunicare
p3 Comunicare
a4 Mobilitate
p4 Mobilitate
a5 Autoîngrijirea
p5 Autoîngrijirea
a6 Autogospodărirea
p6 Autogospodărirea
p7 Interacţiunile interpersonale
p8 Ariile majore ale vieţii
p9 Comunitate, viaţă socială şi civică
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Codificarea pentru această structură
Există o restricţie cu privire la modul în care se poate face codificarea pentru
această structură. O categorie din “zona de suprapunere” nu poate avea
valori diferite pentru acelaşi calificator (fie primul calificator pentru
performanţă, fie cel de-al doilea calificator pentru capacitate), de exemplu:
a categoria.1 _
p categoria.2

sau

a categoria._1
p categoria._2

În opinia utilizatorului care alege această opţiune, codurile din categoriile
care se suprapun pot însemna lucruri diferite când se codifică la activităţi şi
nu la participare, şi invers. Totuşi, în matricea de informaţii se va trece un
singur cod pentru coloana calificatorului în cauză.
(3)

Categoriile detaliate codificate ca activităţi şi categorii largi ca
participare, cu sau fără suprapuneri

O altă abordare privind aplicarea definiţiilor activităţilor şi participării la
domenii limitează participarea la categoriile de ordin general sau mai larg
din cadrul unui domeniu (de exemplu, categoriile de nivel 1, cum ar fi
titlurile de capitole) şi consideră categoriile detaliate activităţi (de exemplu,
categoriile de nivel 3 şi 4). Această abordare împarte categoriile din cadrul
unor domenii, sau chiar al tuturor domeniilor, în funcţie de distincţia
general/larg – detaliat. Utilizatorul poate considera că unele domenii sunt
constituite numai din activităţi (la toate nivelurile de detaliu), iar altele
numai din participare.
De exemplu, d4550 _ ‘Târâtul’ poate fi conceput ca o activitate, în timp ce
d455 _ ‘Deplasarea’ poate fi privită ca participare.
Există două modalităţi în care se poate folosi această abordare: (a) fie că nu
există “suprapuneri”, adică dacă un element este activitate, atunci nu va mai
fi şi participare; sau (b) pot exista suprapuneri, devreme ce unii utilizatori ar
putea să folosească lista completă pentru activităţi şi doar titlurile mari
pentru participare.
Codificarea pentru această structură
Asemănătoare cu opţiunea (1) sau opţiunea (2).
(4)

Utilizarea aceloraşi domenii atât pentru activităţi, cât şi pentru
participare, cu o suprapunere completă a domeniilor

La această opţiune, toate domeniile din lista de Activităţi şi Participare pot fi
considerate atât activităţi, cât şi participare. Fiecare categorie poate fi
interpretată ca funcţionare individuală (activitate) sau funcţionare socială
(participare).
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De exemplu, d330 – “Vorbirea” poate fi văzută atât ca o activitate, cât şi ca
participare. O persoană care nu are corzi vocale poate vorbi cu ajutorul unui
aparat. Conform evaluărilor făcute pe baza calificatorilor de capacitate şi
performanţă, această persoană poate fi codificată după cum urmează:
Primul calificator
Dificultate moderată în performanţă (poate din cauza unor factori
contextuali cum ar fi stresul personal sau al altor persoane, atitudinile
altora)
→ 2
Al doilea calificator
Dificultate severă în capacitate fără dispozitiv de sprijin → 3
Al treilea calificator
Uşoară dificultate în capacitate cu dispozitiv de sprijin → 1
În conformitate cu matricea de informaţii CIF, situaţia acestei persoane ar
trebui să fie codificată după cum urmează:
d330.231
Conform opţiunii (4), s-ar putea codifica şi în felul următor:
a330.231
p330.2
La opţiunea (4), când se utilizează atât calificatori de performanţă, cât şi de
capacitate, în matricea de informaţii CIF există două valori pentru aceeaşi
căsuţă: una pentru activităţi şi alta pentru participare. Dacă aceste valori sunt
identice, atunci nu există nici un conflict, doar redundanţă. Totuşi, în cazul
în care valorile diferă, utilizatorii trebuie să elaboreze o regulă de decizie cu
privire la codificarea pentru matricea de informaţii, deoarece stilul oficial de
codificare al OMS are următoarea formă:
d categoria qp qc
Această redundanţă ar putea fi evitată, de exemplu, dacă se consideră
calificatorul de capacitate ca activitate, iar calificatorul de performanţă ca
participare.
O altă posibilitate ar fi elaborarea unor calificatori suplimentari pentru
participare care să reuşească să surprindă “implicarea în situaţiile de viaţă”.
Se consideră că, o dată cu utilizarea continuă a CIF şi generarea de noi date
empirice, se vor acumula suficiente date pentru a arăta care dintre opţiunile
de mai sus sunt preferate de diferiţii utilizatori ai clasificării. Cercetările
empirice vor duce de asemenea şi la o mai clară operaţionalizare a noţiunilor
de activităţi şi participare. Se pot strânge date cu privire la modul în care
sunt folosite aceste noţiuni în diferite contexte, în diferite ţări, precum şi în
diferite scopuri, care vor face posibilă revizuirea în cunoştinţă de cauză a
acestei scheme în viitor.
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Anexa 4
Exemple de cazuri
Exemplele de mai jos descriu situaţii în care conceptele CIF au fost aplicate
la diferite cazuri. Se speră că ele vor fi de folos utilizatorilor în înţelegerea
scopurilor urmărite şi a modalităţii de aplicare a conceptelor din clasificarea
de bază. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi manualele şi
cursurile OMS.

Afectare care nu duce la limitarea capacităţii şi nu generează
probleme de performanţă
Un copil se naşte cu o unghie lipsă la un deget de la o mână. Această
malformaţie este o afectare de structură, dar ea nu afectează funcţia mâinii
copilului sau ceea ce poate face copilul cu mâna respectivă, deci nu există
nici o limitare a capacităţii copilului în cauză. De asemenea, nu există,
probabil, nici probleme de performanţă care ar putea fi provocate de această
malformaţie – copilul se poate juca cu alţi copii fără ca aceştia să râdă de el
sau să-l excludă de la joacă. Prin urmare, copilul nu suferă de o limitare a
capacităţii sau de probleme de performanţă.

Afectare care nu duce la limitarea capacităţii, însă generează
probleme de performanţă
Un copil diabetic suferă de o afectare funcţională: pancreasul său nu
funcţionează în mod adecvat şi nu produce insulină. Diabetul poate fi ţinut
sub control prin administrarea unei medicaţii, mai exact a insulinei. Atunci
când funcţiile organismului (nivelurile de insulină) sunt ţinute sub control,
nu există limitări ale capacităţii asociate cu deficienţa. Totuşi, copilul care
suferă de diabet se va confrunta cu o problemă de performanţă în situaţia în
care doreşte să-şi petreacă timpul cu prietenii sau colegii, mai ales atunci
când e vorba de mâncare, deoarece copilul trebuie să-şi limiteze aportul de
zahăr. Lipsa unor feluri de mâncare adecvate ar crea un obstacol. Prin
urmare, copilul nu va mai putea frecventa mediul curent dacă nu se iau
măsuri pentru asigurarea alimentelor adecvate, chiar dacă acesta nu suferă de
limitarea capacităţii.
Un alt exemplu ar putea fi acela al unei persoane care are manifestări de
vitiligo pe faţă, fără să acuze vreo altă suferinţă fizică. Această problemă
cosmetică nu produce limitări ale capacităţii. Totuşi, poate că individul
respectiv trăieşte într-un mediu în care vitiligo este confundat cu lepra, şi
deci poate fi considerat contagios. Prin urmare, în mediul curent al
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persoanei, această atitudine negativă este un obstacol de mediu care
conduce la importante probleme de performanţă în interacţiunile cu alte
persoane.

Afectări care conduc la limitări ale capacităţii şi – în funcţie de
împrejurări – generează sau nu probleme de performanţă
O variaţie semnificativă în dezvoltarea intelectuală reprezintă o afectare
mintală. Aceasta poate duce la o limitare a varietăţii capacităţilor persoanei
în cauză. Pot exista însă şi Factori de mediu care să afecteze nivelul
performanţei individului în diferite domenii. De exemplu, un copil cu o
astfel de afectare mintală nu va sesiza prea multe dezavantaje într-un mediu
în care aşteptările nu sunt foarte mari comparativ cu populaţia generală, şi
unde copilul are de îndeplinit o serie de sarcini simple, repetitive, dar
necesare. În acest mediu, copilul se va descurca bine în diferite situaţii de
viaţă.
Un copil asemănător care creşte într-un mediu al concurenţei şi al
aşteptărilor foarte mari la şcoală se poate confrunta cu mai multe probleme
de performanţă în diferite situaţii de viaţă decât primul copil.
Acest exemplu de caz subliniază două aspecte. Primul este acela că norma
sau standardul de populaţie cu care se compară funcţionarea unui individ
trebuie să corespundă cu mediul curent în care trăieşte de fapt individul. Al
doilea este că prezenţa sau absenţa factorilor de mediu poate avea, fie un
efect de facilitare, fie unul de obstaculare a funcţionării.

Afectare anterioară care nu provoacă limitări ale capacităţii,
dar continuă să provoace probleme de performanţă
O persoană care şi-a revenit dintr-o psihoză, însă care continuă să poarte
stigmatul de a fi fost “bolnav psihic”, se poate confrunta cu probleme de
performanţă în găsirea unui loc de muncă sau în interacţiunile
interpersonale, din cauza atitudinii negative a oamenilor din mediul său.
Implicarea persoanei la locul de muncă şi în viaţa socială este prin urmare
limitată.

Diferite afectări şi limitări de capacitate care conduc la
probleme similare de performanţă
Se poate întâmpla ca o persoană să nu fie angajată într-un anumit loc de
muncă deoarece se consideră că, din cauza gradului de severitate a afectării
sale (tetraplegie), nu ar fi capabilă să execute anumite sarcini de lucru (de
exemplu, utilizarea unui calculator cu tastatură manuală). Locul de muncă nu
dispune de adaptările necesare pentru a facilita realizarea acestor sarcini de
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lucru de către persoana în cauză (de exemplu, un soft care funcţionează pe
bază de comenzi vocale şi înlocuieşte tastatura manuală).
O altă persoană cu o formă mai puţin severă de tetraplegie poate avea
capacitatea de a executa sarcinile de lucru necesare, dar s-ar putea să nu fie
angajată din cauză că s-a completat cota de angajare cu persoane cu
dizabilităţi.
O a treia persoană, care are capacitate de a executa activităţile necesare la
locul de muncă, ar putea să nu fie angajată pentru că suferă de o limitare a
activităţii care este atenuată prin utilizarea unui scaun cu rotile, deşi locul de
muncă nu este accesibil pentru scaunele cu rotile.
În sfârşit, o persoană care foloseşte scaunul cu rotile poate fi angajată în
locul de muncă respectiv, dispune de capacitatea de a executa sarcinile de
lucru şi de fapt le şi execută în timpul muncii. Totuşi, persoana în cauză s-ar
putea confrunta cu unele probleme de performanţă în domeniul interacţiunii
cu colegii de serviciu, deoarece nu poate să ajungă în spaţiile de odihnă din
cadrul unităţii. Această problemă de performanţă în stabilirea unor relaţii cu
alte persoane la locul de muncă poate împiedica accesul la posibilităţile de
promovare.
Toate cele patru persoane se confruntă cu probleme de performanţă la locul
de muncă din cauza diferiţilor Factori de mediu care sunt un obstacol
datorită problemei sau afectării de care suferă. Pentru prima persoană,
obstacolele de mediu se refereau la lipsa unor adaptări la locul de muncă şi
probabil la atitudinile negative. A doua persoană se confrunta cu atitudinile
negative cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilităţi. A treia persoană
avea de-a face cu lipsa de accesibilitate a mediului construit, iar ultima cu
atitudinile negative cu privire la dizabilitate în general.

Suspiciunea existenţei unei deficienţe duce la probleme grave
de performanţă, fără limitări ale capacităţii
O persoană lucrează cu pacienţi bolnavi de SIDA. Persoana în cauză este de
altfel sănătoasă, însă, periodic, trebuie să se supună testării HIV. Nu suferă
de nici o limitare a capacităţii. În ciuda acestui fapt, cei care îl (o) cunosc îl
(o) suspectează că a dobândit virusul şi îl (o) evită. Aceasta duce la
probleme foarte mari în performanţa persoanei în interacţiunile sociale şi din
cadrul comunităţii, din viaţa socială şi civică. Implicarea sa este limitată din
cauza atitudinilor negative adoptate de oamenii din mediul său.

Afectări care în prezent nu sunt cuprinse în clasificarea CIF,
care duc la probleme de performanţă
O persoană şi-a pierdut mama, care a decedat din cauza unui cancer mamar.
Persoana are 45 de ani şi a participat recent la o testare voluntară,
descoperind că este purtătoarea codului genetic care o expune riscului de
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cancer mamar. Nu are probleme legate de funcţiile sau structura corpului, nu
suferă de limitări ale capacităţii, însă societatea de asigurări refuză să-i
încheie o asigurare de viaţă din cauza riscului ridicat de cancer mamar.
Implicarea sa în domeniul îngrijirii sănătăţii proprii este limitată din cauza
politicii societăţii de asigurări.
Alte exemple
Un băiat în vârstă de 10 ani este trimis la un logoped cu diagnostic de
“bâlbâială” pe fişa de trimitere. În timpul examinării, se identifică anumite
probleme de discontinuitate în vorbire, acceleraţii inter- şi intra-verbale,
probleme de sincronizare a mişcărilor cu vorbirea şi un ritm necorespunzător
al vorbirii (afectări). Copilul are probleme la şcoală la cititul cu voce tare şi
în conversaţii (limitări ale capacităţii). În timpul discuţiilor de grup, nu ia
nici o iniţiativă de a se angaja în discuţii, deşi ar dori s-o facă (problemă de
performanţă în domeniul conversaţiei cu alte persoane). Implicarea acestui
băiat în conversaţie este limitată atunci când se află în mijlocul unui grup,
din cauza normelor şi practicilor sociale cu privire la desfăşurarea ordonată a
conversaţiilor.
O femeie în vârstă de 40 de ani care a suferit o lovitură la gât cu patru
luni în urmă acuză dureri în zona cervicală, migrene puternice, ameţeală,
reducere a puterii musculare şi anxietate (afectări). Capacitatea sa de a se
deplasa, a găti, a face curăţenie, a folosi calculatorul şi a conduce maşina
sunt limitate (limitări ale capacităţii). În consultare şi în consens cu
medicul său, a hotărât să aştepte ca problemă să scadă în intensitate,
înainte de a se întoarce la vechiul loc de muncă cu program fix de 8 ore
(probleme de performanţă în domeniul locului de muncă). Dacă politicile
de la locul de muncă din mediul ei curent ar face posibil programul de
lucru flexibil, şi i-ar permite să-şi ia o pauză când simptosmele se
agravează foarte mult, sau ar putea lucra acasă, implicarea sa în
domeniul angajării într-un loc de muncă s-ar îmbunătăţi.
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Anexa 5
CIF şi persoanele cu dizabilităţi
Încă de la iniţierea sa, procesul de revizuire a CIF a beneficiat de
informaţiile furnizate de persoanele cu dizabilităţi şi de organizaţii care
reprezintă aceste persoane. Organizaţia Internaţională a Persoanelor cu
Dizabilităţi (Disabled Peoples’ International) în mod deosebit şi-a oferit
timpul şi energia pentru procesul de revizuire, iar CIF reflectă aceste
contribuţii importante.
OMS recunoaşte importanţa participării plenare a persoanelor cu dizabilităţi
şi a organizaţiilor acestora la revizuirea unei clasificări a funcţionării şi
dizabilităţii. Fiind o clasificare, CIF va servi drept bază atât pentru
evaluarea, cât şi pentru măsurarea dizabilităţii în numeroase contexte
ştiinţifice, clinice, administrative şi de politici sociale. Ca atare, este
important să se vegheze ca CIF să nu fie utilizat în mod necorespunzător,
într-un mod care poate afecta interesele persoanelor cu dizabilităţi (vezi
Ghidul Etic de la Anexa 6).
În mod deosebit, OMS recunoaşte că, în ciuda eforturilor depuse de toată
lumea, chiar termenii utilizaţi în clasificare pot să fie stigmatizanţi şi să
pună etichete. Ca reacţie la această problemă, încă de la începutul
procesului de revizuire s-a luat decizia de a se renunţa în totalitate la
termenul de “handicap” – din cauza conotaţiilor sale peiorative din limba
engleză – şi de a nu se utiliza termenul de “dizabilitate” ca denumire a
unei componente, ci ca termen general sau global.
Mai rămâne însă nerezolvată problema modului în care se face referire la
persoanele care suferă de o anumită limitare sau restricţie funcţională. În CIF,
termenul de “dizabilitate” este utilizat pentru a desemna un fenomen
multidimensional care rezultă din interacţiunea dintre oameni şi mediul lor fizic
şi social. Dintr-o serie de motive, atunci când se referă la persoane, unii preferă
să utilizeze termenul de “persoane cu dizabilităţi”, în timp ce alţii preferă
“persoane dizabilitate”. Având în vedere această divergenţă, OMS nu are la
dispoziţie o practică universală pe care s-o adopte, şi nici nu poate adopta în mod
rigid una dintre abordări. În schimb, OMS confirmă un principiu esenţial, şi
anume, ca oamenii să aibă dreptul de a fi numiţi cum doresc ei.
Este important de subliniat şi faptul că CIF nu este în nici un caz o
clasificare a oamenilor. Este o clasificare a trăsăturilor de sănătate ale
persoanelor în contextul situaţiilor individuale de viaţă ale acestora şi a
efectelor mediului. Dizabilitatea este produsă de interacţiunea dintre
trăsăturile de sănătate şi factorii contextuali. Aşa stând lucrurile, indivizii nu
trebuie să fie reduşi la, sau caracterizaţi exclusiv din perspectiva afectărilor,
limitărilor în activitate sau restricţiilor în participare cu care se confruntă. De
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exemplu, în loc să folosească termenul de “persoană handicapată mintal”,
clasificarea utilizează expresia “persoană cu o problemă de învăţare”. CIF
asigură această abordare evitând să facă referire la o persoană cu termenul
care se referă la o problemă de sănătate sau o dizabilitate, şi prin faptul că
foloseşte termeni neutri, dacă nu pozitivi, cât şi un limbaj foarte concret.
Pentru a elimina în continuare problema legitimă care se pune în legătură cu
etichetarea sistematică a oamenilor, categoriile CIF sunt exprimate într-un
mod neutru care să evite utilizarea unor termeni depreciativi, a unor
stigmatizări sau a unor conotaţii nepotrivite. Această abordare aduce însă cu
sine problema a ceea ce s-ar putea numi “salubrizarea termenilor”. Atributele
negative legate de problema de sănătate a unei persoane şi de modul în care
alţii reacţionează la aceasta sunt independente de termenii utilizaţi în
definirea stării de sănătate. Oricum i-am spune unei dizabilităţi, ea continuă
să existe, fie că i se aplică sau nu etichete. Problema nu este doar una de
natură lingvistică, ci mai ales una care ţine de atitudinile altor indivizi şi a
societăţii însăşi faţă de dizabilitate. Avem nevoie în primul rând de
conţinuturi, utilizări şi clasificări corecte ale termenilor.
OMS este angajată pe calea continuării eforturilor de a se asigura ca
persoanele cu dizabilităţi să dobândească mai multă forţă ca rezultat al
acestei clasificări şi evaluări, şi nu să fie lipsite de drepturi şi supuse
discriminării.
Se speră că persoanele cu dizabilităţi vor contribui ele însele la utilizarea şi
dezvoltarea CIF în toate sectoarele. Ca manageri, cercetători, şi factori de
decizie politică, persoanele cu dizabilităţi vor contribui la elaborarea unor
protocoale şi instrumente care se bazează pe clasificările CIF. De asemenea,
CIF serveşte drept un puternic instrument pentru susţinerea acestei cauze în
mod argumentat, pe bază de dovezi concrete. Clasificarea furnizează date
fiabile şi comparabile care susţin ideea schimbării necesare. Ideea politică
după care dizabilitatea este în aceeaşi măsură provocată de obstacolele din
mediu, cât şi de stările de sănătate sau afectări va trebui să fie transformată,
întâi într-o agendă de cercetare, şi mai apoi în dovezi valabile şi de
încredere. Aceste dovezi pot avea ca urmare o adevărată schimbare socială
pentru persoanele cu dizabilităţi din toată lumea.
Activitatea de susţinere a cauzei persoanelor cu dizabilităţi poate primi un
avânt în urma utilizării CIF. Ca prim scop al acestei activităţi, am menţiona
necesitatea de a se identifica intervenţiile care pot îmbunătăţi nivelul de
participare a persoanelor cu dizabilităţi, iar CIF poate contribui la
identificarea sursei principale a “problemei”, fie că este vorba de mediu, sub
forma prezenţei unui obstacol sau a absenţei unui facilitator, de capacitatea
limitată a individului în sine sau de o combinaţie de factori. Prin intermediul
acestei clarificări, intervenţiile pot fi orientate în mod corespunzător, iar
efectele lor asupra nivelelor de participare pot fi monitorizate şi măsurate. În
acest mod se pot atinge obiectivele concrete, bazate pe dovezi şi se pot
promova scopurile globale ale activităţii de susţinere a acestei cauze.
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Anexa 6
Ghid etic pentru utilizarea CIF
Orice instrument ştiinţific poate fi utilizat în mod necorespunzător sau poate
fi obiectul unui abuz. Ar fi naiv să credem că un sistem de clasificare de
tipul CIF nu va fi utilizat niciodată în moduri care sunt dăunătoare pentru
anumite persoane. După cum am explicat la Anexa 5, procesul de revizuire a
ICIDH a cuprins, încă de la bun început, şi persoane cu dizabilităţi, precum
şi organizaţii ale acestora. Contribuţiile acestora au dus la modificări
esenţiale în terminologia, conţinutul şi structura CIF. Această anexă
defineşte câteva principii morale de bază pentru aplicarea CIF. Este evident
că nici un astfel de ghid nu poate anticipa din start toate situaţiile în care o
clasificare, sau un alt instrument ştiinţific, va fi utilizat în mod
necorespunzător, precum şi faptul că existenţa unui ghid în sine nu poate
împiedica producerea unor astfel de abuzuri. Acest document nu face nici el
excepţie de la regulă. Sperăm că, acordând atenţie prevederilor de mai jos,
vom putea reduce riscul ca CIF să fie utilizată în modalităţi care nu acordă
respectul cuvenit persoanelor cu dizabilităţi sau îi afectează pe aceştia.

Respect şi confidenţialitate
(1) CIF se va folosi întotdeauna în aşa fel încât să se respecte valoarea
inerentă şi autonomia persoanei.
(2) CIF nu se va utiliza pentru a-i eticheta pe oameni sau pentru a-i
identifica exclusiv prin intermediul uneia sau mai multor categorii de
dizabilităţi.
(3) În context clinic, CIF se va utiliza în deplina cunoştinţă de cauză, cu
cooperarea şi consimţământul persoanelor ale căror niveluri de
funcţionare sunt clasificate. Dacă limitele capacităţilor cognitive ale
unei persoane împiedică o astfel de implicare, susţinătorul individului
trebuie să devină un participant activ la procesul de clasificare.
(4) Informaţiile codificate pe baza CIF vor fi considerate ca informaţii
personale şi deci se vor supune regulilor cunoscute de confidenţialitate
adecvate pentru modul în care se vor utiliza datele respective.

Utilizarea CIF în cadru clinic
(5) Ori de câte ori este posibil, specialiştii din clinică vor trebui să explice
persoanei sau susţinătorului persoanei scopul pentru care se recurge la
clasificarea CIF, şi să îi invite pe aceştia să formuleze întrebări prin care
să se stabilească dacă aplicarea CIF este o metodă adecvată pentru a
clasifica nivelurile de funcţionare ale persoanei respective.
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(6) Ori de câte ori este posibil, persoanei al cărei nivel de funcţionare este
clasificat (sau susţinătorului său) va trebui să i se ofere ocazia de a
participa, şi mai ales de a pune sub semnul întrebării sau a confirma
corectitudinea categoriilor utilizate sau a evaluărilor realizate.
(7) Din cauză că deficienţa care se clasifică este atât rezultatul problemei de
sănătate a persoanei, precum şi a contextului fizic şi social în care
trăieşte persoana, CIF va trebui să fie utilizat într-o perspectivă
holistică.

Utilizarea socială a informaţiilor obţinute prin aplicarea CIF
(8) Informaţiile obţinute în urma aplicării CIF se vor utiliza, într-o măsură
cât se poate de mare, cu colaborarea persoanelor în cauză, pentru a le
îmbunătăţi posibilităţile de alegere şi a le ajuta să-şi coordoneze mai
bine viaţa.
(9) Informaţiile CIF se vor utiliza pentru elaborarea unor politici sociale şi
stimularea unor schimbări de politică prin care să se urmărească
stimularea şi susţinerea participării individuale.
(10) Nici CIF şi nici toate informaţiile obţinute în urma aplicării sale, nu se
vor utiliza pentru a nega drepturile încetăţenite ale anumitor persoane
sau grupuri, sau pentru a limita în orice mod drepturile acestora la
anumite beneficii.
(11) Persoanele care sunt cuprinse în aceeaşi categorie din cadrul CIF pot
totuşi să difere în multe feluri. Legile şi reglementările care se referă la
clasificările CIF nu trebuie să pornească de la premisa că ar exista o
omogenitate mai mare decât cea surprinsă în clasificare, fiind necesar să
asigure că persoanele ale căror niveluri de funcţionare sunt clasificate
sunt tratate ca persoane, în mod individual.
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Anexa 7
Rezumat al procesului de revizuire
Elaborarea ICIDH
În 1972, OMS a elaborat o schemă preliminară cu privire la consecinţele
bolilor. După câteva luni, s-a propus o abordare mai cuprinzătoare.
Propunerile respective au fost făcute pe baza a două principii importante:
urma să se facă o distincţie clară între afectări şi importanţa acestora, adică
consecinţele lor funcţionale şi sociale, respectiv, aspecte variate sau axe de
date urmau să fie clasificate separat, prin intermediul mai multor tipuri de
numere diferite. În esenţă, această abordare cuprindea o serie de clasificări
distincte, chiar dacă paralele. Această situaţie contrasta cu tradiţia CID, în
care axele multiple (etiologie, anatomie, patologie, etc.) sunt integrate întrun sistem ierarhic, reprezentate printr-un acelaşi tip de număr. S-a studiat
posibilitatea de a se asimila aceste propuneri într-o schemă compatibilă cu
structura care se găsea la baza structurii CID. În acelaşi timp, s-au făcut
încercări preliminare de a se sistematiza terminologia aplicată la
consecinţele bolilor. Aceste sugestii au fost trimise spre consultare în mod
neoficial în anul 1973 unui număr de persoane, solicitându-se ajutor mai ales
din partea grupurilor implicate în mod deosebit în reabilitare.
În 1974 s-au trimis spre consultare largă două clasificări separate, pentru
afectări şi handicapuri, iar dezbaterile au continuat. Observaţiile făcute au
fost colaţionate şi s-au formulat propunerile finale. Acestea au fost supuse
analizei Conferinţei Internaţionale pentru cea de-a 9-a Revizuire a
Clasificării Internaţionale a Bolilor din octombrie 1975. În urma analizei
clasificărilor, Conferinţa a recomandat publicarea acesteia pentru a fi testată.
În mai 1976, cea de-a 29-a Sesiune Mondială a Sănătăţii a luat notă de
această recomandare şi a adoptat rezoluţia AMS29.35, în care se aproba
publicarea, în scopul testării, a clasificării suplimentare a afectărilor şi
handicapurilor, ca supliment, şi nu parte integrantă a Clasificării
Internaţionale a Bolilor. În consecinţă, prima ediţie a ICIDH a fost publicată
în 1980. În 1993, a fost retipărită cu un cuvânt înainte suplimentar.

Primii paşi pe calea revizuirii ICIDH
În 1993, s-a decis iniţierea procesului de revizuire a ICIDH. Dezideratele
formulate cu privire la versiunea revizuită, cunoscută provizoriu ca ICIDH2, au fost următoarele:
•

să servească scopurilor multiple urmărite de diferite ţări, sectoare sau
discipline ale asistenţei medicale;

•

să fie suficient de simplă pentru a fi considerată de specialişti o
descriere semnificativă a consecinţelor stărilor de sănătate;
251

Rezumat al procesului de revizuire

CIF

•

să fie utilă în practică, adică pentru identificarea nevoilor de asistenţă şi
adaptarea programelor de intervenţie (de exemplu, prevenire, reabilitare,
acţiuni sociale);

•

să ofere o imagine coerentă cu privire la procesele implicate în
consecinţele problemelor de sănătate, astfel încât să poată fi evaluat,
înregistrat şi abordat în mod obiectiv însuşi procesul de “dizabilitare”, şi
nu doar dimensiunile bolilor/tulburărilor în cauză;

•

să fie sensibilă la variaţiile culturale (să fie traductibilă şi aplicabilă în
diferite culturi şi sisteme de sănătate);

•

să fie utilizabilă complementar cu familia de clasificări OMS.

Iniţial, Centrul de Colaborare Francez a primit sarcina de a face o propunere
privind secţiunea de Afectări, precum şi privind aspectele legate de limbaj,
vorbire şi cele senzoriale. Centrul de Colaborare Olandez urma să propună o
revizuire a aspectelor de Dizabilitate şi aspectele locomotorii ale Clasificării,
şi să pregătească o revizuire a literaturii de specialitate, în timp ce Centrul de
Colaborare Nord - American urma să înainteze propuneri pentru secţiunea de
Handicap. În plus, două echipe de lucru urmau să prezinte propuneri cu
privire la aspectele de sănătate mintală şi respectiv problemele privind
copiii.
S-au înregistrat progrese la reuniunea de revizuire ICIDH-2 care s-a
organizat la Geneva în 1996, şi s-a întocmit un proiect Alfa care încorpora
diferitele propuneri, desfăşurându-se şi un proiect pilot de testare. La
reuniunea din 1996 s-a hotărât ca toate centrele de colaborare şi echipele
de lucru să se ocupe din acel moment de proiectul de document în
întregimea sa, şi nu de domeniile pe care le avuseseră de revizuit anterior.
Din mai 1996 până în februarie 1997, proiectul Alfa a fost trimis spre
consultare mai multor centre de colaborare şi echipe de lucru, iar
observaţiile şi sugestiile au fost centralizate la sediul central al OMS. De
asemenea, s-a trimis sub formă de circulară şi o listă de întrebări de bază,
care formulau principalele probleme legate de revizuire, pentru a se facilita
centralizarea observaţiilor.
Pe parcursul procesului de revizuire au fost supuse dezbaterii următoarele
teme:
•

Clasificarea pe trei nivelurie, adică Afectări, Dizabilităţi şi
Handicapuri, s-a dovedit utilă şi ar trebui să se păstreze. Ar trebui
avută în vederea includerea unor factori contextuali/de mediu, deşi
majoritatea propunerilor s-au oprit în faza elaborărilor teoretice şi a
testărilor empirice.

•

Inter-relaţiile dintre A/D/H şi relaţia adecvată dintre aceste domenii au
constituit de asemenea o temă de dezbatere. S-au formulat multe
critici care s-au referit la modelul cauzal care a stat la baza versiunii
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din 1980 a ICIDH, la lipsa de schimbare în timp, precum şi la fluxul
unidirecţional dinspre afectare la dizabilitate şi mai departe la
handicap. Procesul de revizuire propusese şi unele reprezentări grafice
alternative.
•

ICIDH-1980 fusese dificil de utilizat. S-a considerat necesară
simplificarea acestuia pentru a putea fi folosită cu mai multă
uşurinţă: revizia ar trebui să meargă mai degrabă spre simplificare
decât spre adăugarea unor noi detalii.

•

Factorii contextuali (externi – factorii de mediu/interni – factorii
personali): aceşti factori, care constituiau componentele majore ale
procesului de handicap (după cum a fost conceptualizat în versiunea din
1980 a ICIDH), ar trebui elaboraţi ca scheme suplimentare în cadrul
ICIDH. Totuşi, deoarece factorii sociali şi fizici din mediu şi relaţiile
acestora cu Afectările, Dizabilităţile şi Handicapurile erau puternic
dependente de cultură, ele nu trebuie să reprezinte o dimensiune
separată în cadrul ICIDH. Totuşi, s-a considerat că existenţa unor
clasificări ale factorilor de mediu s-ar putea dovedi utilă în analiza
situaţiilor din fiecare ţară şi în elaborarea unor soluţii la nivel naţional.

•

Afectările ar trebui să reflecte progresele înregistrate pe calea
cunoaşterii mecanismelor biologice fundamentale.

•

Aplicabilitatea culturală şi universalitatea vor trebui să constituie
scopuri majore.

•

Elaborarea unor materiale pentru instruire şi prezentare a constituit de
asemenea un scop important urmărit în procesul de revizuire.

ICIDH-2, proiectele Beta-1 şi Beta-2
În martie 1997, s-a dat publicităţii versiunea Beta-1 care încorpora
propunerile adunate pe parcursul anilor anteriori. Acest proiect a fost
prezentat la reuniunea de revizuire a ICIDH din aprilie 1997. După
înglobarea deciziilor luate la reuniune, în iunie 1997 versiunea ICIDH-2
Beta-1 a fost trimisă spre testare pe teren. Pe baza datelor culese în timpul
testării pe teren a versiunii Beta-1 şi a informaţiilor provenite şi din alte
surse, în perioada ianuarie – aprilie 1999 s-a redactat versiunea Beta-2.
Această formă a documentului a fost prezentată şi dezbătută la reuniunea
anuală a ICIDH-2 de la Londra, în aprilie 1999. După înglobarea deciziilor
adoptate la reuniune, versiunea Beta-2 a fost multiplicată şi trimisă pe teren
pentru testare în iulie 1999.

Testările pe teren
Testările pe teren ale versiunii Beta-1 au avut loc în perioada iunie 1997 –
decembrie 1998, iar ale versiunii Beta-2 între iulie 1999 – septembrie 2000.
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Testele din teren au stimulat cea mai largă participare din partea statelor
membre OMS şi din partea diferitelor discipline şi sectoare, cum ar fi
asigurările de sănătate, asigurările sociale, forţa de muncă, educaţia, precum
şi alte grupuri angajate în clasificarea problemelor de sănătate (şi care
utilizează Clasificarea Internaţională a Bolilor, Clasificarea Asistentelor
Medicale, precum şi Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei –
ISCED). Scopul a fost crearea unui consens, prin intermediul unor definiţii
operaţionale clare. Testele din teren au constituit un proces continuu de
elaborare, consultare, formulare de reacţii, actualizare şi testare.
În cadrul testărilor versiunilor Beta-1 şi Beta-2, s-au desfăşurat următoarele
studii:
•

traducere şi evaluare lingvistică;

•

evaluarea item-ilor;

•

reacţii la întrebările fundamentale din partea unor conferinţe de consens
şi persoane;

•

reacţii din partea unor organizaţii şi persoane;

•

testarea opţiunilor;

•

fezabilitatea şi fiabilitatea evaluărilor de caz (în direct sau rezumate de caz);

•

altele (de exemplu, studii focus grup).

Testarea s-a concentrat asupra aspectelor transculturale şi multisectoriale. În
procesele de testare s-au implicat peste 50 de ţări şi 1.800 de specialişti,
întocmindu-se rapoarte separate despre fiecare proces.

ICIDH-2 Versiunea pre-finală
Pe baza datelor obţinute în urma testării pe teren a versiunii Beta-2, şi în
consultare cu centrele de colaborare şi cu Comitetul de Experţi privind
Măsurarea şi Clasificarea al OMS, în octombrie 2000 s-a redactat versiunea
pre-finală a ICIDH-2. Această formă a documentului a fost prezentată la o
reuniune de revizuire în noiembrie 2000. În urma înglobării recomandărilor
formulate la reuniune, versiunea pre-finală a ICIDH-2 (decembrie 2000) a
fost înaintată Comitetului Executiv al OMS în ianuarie 2001. Proiectul final
al ICIDH-2 a fost apoi prezentat la cea de-a 54-a Sesiune Mondială a
Sănătăţii în mai 2001.

Avizarea versiunii finale
În urma dezbaterii formei finale a documentului, sub denumirea de
Clasificare Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, Sesiunea
OMS a avizat noua clasificare prin rezoluţia WHA54.21 din 22 mai 2001.
Redăm în cele ce urmează textul acestei rezoluţii:
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Cea de-a 54-a Sesiune Mondială a Sănătăţii
1.

2.

3.

AVIZEAZĂ ediţia a doua a Clasificării Internaţionale a Afectărilor,
Dizabilităţilor şi Handicapurilor (ICIDH), sub denumirea de Clasificare
Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, la care se va face
referire în continuare cu forma prescurtată CIF;
CHEAMĂ statele membre să utilizeze CIF în cercetare, supraveghere şi
raportare, după caz, ţinând cont de situaţiile specifice din statele
membre şi, mai ales, având în vedere posibilele revizuiri viitoare;
SOLICITĂ Directorului General să asigure sprijin pentru statele
membre, la cererea acestora, pentru utilizarea CIF.
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Anexa 8
Direcţii viitoare pentru CIF
Utilizarea CIF va depinde în mare măsură de utilitatea sa practică, de
măsura în care ea poate servi ca un instrument de măsurare a
performanţelor serviciilor de sănătate prin intermediul unor indicatori
bazaţi pe rezultatele înregistrate la consumatorii acestor servicii, precum
şi de gradul în care se poate aplica la diferite culturi, astfel încât să se
poată realiza comparaţii la nivel internaţional pentru identificarea
nevoilor şi resurselor pentru planificare şi cercetare. CIF nu este în mod
direct un instrument politic. Utilizarea sa însă poate contribui în mod
pozitiv la stabilirea politicilor, prin furnizarea unor informaţii care ajută
la definirea politicii în domeniul sănătăţii, la promovarea şanselor egale
pentru toată lumea, precum şi la susţinerea luptei împotriva discriminării
pe motive de dizabilitate.

Versiunile CIF
Având în vedere nevoile diferite ale diferitelor tipuri de utilizatori, CIF se va
prezenta în numeroase formate şi versiuni:
Clasificarea principală
Cele două părţi şi componentele acestora din cadrul CIF sunt prezentate în
două versiuni pentru a veni în întâmpinarea nevoii diferite de detaliere a
diferitelor categorii de utilizatori:
Prima versiune este versiunea completă (detaliată) care conţine toate
nivelurile de clasificare şi permite 9999 de categorii pe componentă. Totuşi,
în practică s-a utilizat un număr mult mai mic de categorii. Categoriile din
versiunea completă pot fi agregate într-o versiune mai scurtă, atunci când se
solicită informaţii rezumative.
A doua versiune este versiunea prescurtată (concisă) care conţine două niveluri
de categorii pentru fiecare componentă şi domeniu. Se oferă şi definiţii ale
termenilor, precum şi termenii incluşi şi excluşi din aceste definiţii.
Adaptările specifice
(a) Versiunile pentru utilizare clinică: aceste versiuni vor depinde de
utilizarea CIF în diverse arii de aplicare clinică (de exemplu, terapia
ocupaţională). Ele se vor baza pe volumul principal de codificare şi
terminologie; totuşi, ele vor furniza şi detalii suplimentare cum ar fi
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ghidul de evaluare sau descrierile clinice. De asemenea, ele pot fi
rearanjate pentru diferite discipline (reabilitare, sănătate mintală etc.).
(b) Versiunile pentru cercetare: în mod asemănător cu versiunile clinice,
aceste versiuni vor răspunde la nevoile specifice de cercetare şi vor
furniza definiţii operaţionale exacte pentru evaluarea stărilor de
sănătate.

Activitatea viitoare
Dată fiind multitudinea de utilizări şi nevoi privind CIF, este important să
remarcăm faptul că OMS şi centrele sale de colaborare continuă să lucreze în
vederea satisfacerii acestor nevoi.
CIF reprezintă un bun al tuturor utilizatorilor săi. Este singurul instrument de
acest fel acceptat la nivel internaţional. Scopul său este de a se obţine
informaţii mai bune cu privire la fenomenele de dizabilitate şi la funcţionare,
şi de a se ajunge la un larg consens internaţional. Pentru ca CIF să fie
recunoscută de diferite comunităţi naţionale şi internaţionale, OMS s-a
străduit ca aceasta să fie prietenoasă pentru utilizator şi compatibilă cu
procesele de standardizare, cum ar fi cele formulate de Organizaţia
Internaţională pentru Standardizare (ISO).
Direcţiile posibile de dezvoltare şi aplicare a CIF în viitor pot fi rezumate
după cum urmează:
•

promovarea utilizării CIF la nivel de ţară pentru crearea unor baze de
date naţionale;

•

stabilirea unui set şi a unui cadru de date internaţionale pentru a face
posibilă realizarea comparaţiilor internaţionale;

•

identificarea unor algoritmi privind eligibilitatea pentru beneficii sociale
şi pensii;

•

studierea dizabilităţii şi funcţionării membrilor de familie (de exemplu,
un studiu al dizabilităţii unor terţi provocate de problemele de sănătate
ale persoanelor importante din familia acestora);

•

elaborarea unei componente de Factori Personali;

•

elaborarea unor instrumente de evaluare pentru identificare şi
măsurare;18

18
Instrumentele de evaluare legate de CIF se află în curs de elaborare de către OMS, în vederea
asigurării aplicabilităţii lor în diferite culturi. Se testează fiabilitatea şi valabilitatea acestora.
Instrumentele de evaluare vor avea trei forme: o versiune scurtă pentru filtrarea/identificarea cazurilor,
o versiune pentru utilizarea cotidiană de către personalul de îngrijire şi o versiune lungă pentru
cercetare. Aceste instrumente se vor putea obţine de la OMS.
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•

elaborarea unor definiţii operaţionale exacte pentru categorii în scopul
cercetării;

•

asigurarea unor aplicaţii practice prin intermediul computerizării şi al
formularelor de înregistrare a cazurilor;

•

stabilirea unor legături cu conceptele din domeniul calităţii vieţii şi
măsurarea stării de bine subiective;19

•

cercetare cu privire la stabilirea tratamentului sau intervenţiei
corespunzătoare;

•

promovarea utilizării în cadrul unor studii ştiinţifice pentru comparaţia
între diferite probleme de sănătate;

•

crearea unor centre de instruire şi referinţă CIF în toată lumea;

•

continuarea cercetării cu privire la factorii de mediu, pentru a se obţine
detaliile necesare în descrierea mediului standardizat şi a celui curent.

19
Legăturile cu calitatea vieţii: este important să existe o compatibilitate conceptuală între “calitatea
vieţii” şi conceptele din domeniul dizabilităţii. Calitatea vieţii se referă însă la ceea ce “simt” oamenii
în legătură cu problemele lor de sănătate sau consecinţele acestora; prin urmare este un concept de
“stare de bine subiectivă”. Pe de altă parte, conceptele privind boala / dizabilitatea se referă la semnele
obiective şi exteriorizate ale individului.

258

CIF

Propuneri de cerinţe de date CIF

Anexa 9
Propuneri de cerinţe de date CIF
pentru sisteme de informare
sau studii privind sănătatea ideală şi minimă
Funcţii ale
organismului
şi structuri
ale corpului
Vederea
Auzul
Vorbire
Digestie
Excreţie la nivelul
corpului
Fertilitatea

Capitol şi cod

Blocul
sau categoria
de clasificare

2
2
3
5
6

b210 - b220
b230 – b240
b310 – b340
b510 – b535
b610 – b630

Vederea şi funcţiile aferente
Auzul şi funcţiile vestibulare
Vocea şi funcţiile vorbirii
Funcţiile sistemului digestiv
Funcţiile urinare

6

b640 – b670

Activitatea sexuală

6

b640

Pielea şi desfigurarea
Respiraţia
Durerea*
Afectul*
Somnul
Energia/vitalitatea
Cogniţia*

8
4
2
1
1
1
1

b810 – b830
b440 –b460
b280
b152 – b180
b134
b130
b140, b144, b164

Funcţiile genitale şi de
reproducere
Sănătatea genitală şi a
reproducerii
Pielea şi structurile aferente
Funcţiile sistemului respirator
Durerea
Funcţiile mintale specifice
Funcţiile mintale globale
Funcţiile mintale globale
Atenţia, memoria şi funcţiile
cognitive de nivel superior

Activităţi şi Participare
Comunicarea

3

d310 –d345

Mobilitatea*
Dexteritatea

4
4

d450 – d465
d430 –d445

Autoîngrijirea*
Activităţile obişnuite*

5
6 şi 8

d510 – d570

Relaţiile interpersonale

7

d730 – d770

Funcţionarea socială

9

d910 – d930

* Elemente care candidează pentru o listă minimală.
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Receptarea-producerea de
comunicare
Mersul şi deplasarea
Ducerea, deplasarea şi
manipularea obiectelor
Autoîngrijirea
Viaţa casnică; principalele
arii ale vieţii
Relaţiile interpersonale
particulare
Viaţa socială şi civică în
comunitate
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Notă: Acest index este furnizat ca un instrument general care să permită accesul la
categoriile clasificării şi la problemele şi termenii-cheie din Introducere şi Anexe.
În acest index se vor regăsi numai cuvintele şi expresiile din CIF. Se speră ca un
index complet al CIF să fie publicat separat de către OMS şi să includă mult mai
mulţi termeni găsiţi în clasificare. Sunt bine venite sugestiile privitor la termenii şi
expresiile

A arăta respect şi căldură în relaţii, 159
A călări animale pentru a se deplasa, 148
A cânta la un instrument, 168-9
A conduce o ambarcaţiune cu motor, 147
A conduce o motocicletă, 147
A conduce un birou politic, 170
A deţine şi a conduce un magazin sau altă
afacere, 166
A face faţă responsabilităţilor, 131
A face faţă situaţiilor de criză, 131
A face faţă stresului şi altor cerinţe psihologice,
131
A face faţă stresului, 129, 131
A face planuri, 130
A fi angajat şi a accepta un loc de muncă, 165
A fi supravegheat la locul de muncă, 165, 166
A frecventa o moschee, 169
A frecventa o sinagogă, 169, 295
A îngriji plantele de interior şi de exterior, 157
A învăţa acasă, 164
A juca cărţi sau şah, 169
A juca într-o piesă de teatru, 169
A lucra ca artist sau meşteşugar, 166
A lucra pe cont propriu sau ca şi consultant, 166
A lucra pe cont propriu, 166
A merge la serviciu la timp, 165, 166
A merge la teatru, 169
A merge pe jos, în tren, pe vapor sau alt vehicul,
144
A nu inspira încredere, 50
A ocoli obstacole, 144
A pilota o aeronavă, 147
A pune întrebări, 135
A rosti/articula cuvinte, 125
A se afirma, 51
A se deplasa cu ajutorul scaunului cu rotile, 146
A se deplasa folosind bastonul, 146
A se prezenta, 135, 160
A se spăla, 149
A şterge pe jos cu mop, 155
A turna lichide pentru a bea, 152
A vedea corpuri flotante sau voalate, 63
A vedea stele sau puncte luminoase, 63
A vizita muzee sau galerii de artă, 168
A vizita prieteni sau rude, 169

Abilităţi adaptate mediului ambiant, 214
Ablactaţie, 92
Absorbţia de elemente nutritive, 82, 83
Abstractizarea, gândirea abstractă, 57
Abuz de substanţe, 51
Accesibilitatea, 171, 179 203, 204, 233, 240
Accesul, 15, 16
Achiziţionarea celor necesare zilnic, 153-4
Achiziţionarea de bunuri şi servicii, 153
Acţiune în conformitate cu regulile şi
convenţiile sociale, 160
Acţiune independentă în interacţiuni sociale,
160
Acţiune socială, 5
Activitate fizică, a atinge un nivel adecvat, 152
Activitate, activităţi, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14-7, 21,
24, 123, 213, 223, 229, 234, 236, 237
Activitate, limitări, 3, 8, 10-1, 14, 15, 19, 123,
213, 229
Activităţi şi Participare, componenta, 3, 7, 8, 10,
11, 13, 14-17,21,22,24, 123, 211, 214, 216,
219, 220, 222, 224, 226, 229, 233, 234-7
Activităţi şi Participare, opţiuni pentru
structurarea relaţiei dintre, 234-7
Activităţi şi Participare, utilizarea listei, 234-7
Actul sexual, 90, 92
Acuitate vizuală monoculară de aproape, 62
Acuitate vizuală monoculară la distanţă, 62
Acuitate vizuală, 62
Acuitatea vizuală binoculară de aproape, 62
Acuitatea vizuală binoculară la distanţă, 62
Adăposturi pentru persoanele fără locuinţă, 195
Adaptări ale vehiculelor, 174
Adaptoare auditive de modulare de frecvenţă,
175
Adoptarea unei posturi, 54
Aducerea apei, 154
Aer condiţionat, 186
Aer, calitate, 186
Aer, lipsa de, 80
Aerofagia, 81
Afazia de conducere, 58
Afazie Wernicke, 58
Afect, 55
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Afectare, 3-4, 8, 10, 11-13, 15, 16, 19, 22, 24,
47, 105, 213
Afectare, identificare 226-7
Afectare, scală de măsurare a severităţii, 226
Afonia, 71
Agalactoreea, 92
Agalactoreea, 92
Agenţii imobiliare, 195
Ageuzia, 67
Agitaţia, 54
Agresivitatea, controlul verbal şi fizic, 160
Ahipneea,78
Ajungerea la obiecte, 143
Ajutor pentru ceilalţi, în autoîngrijire, 158
Ajutor pentru ceilalţi, în comunicaţii, 158
Ajutor pentru ceilalţi, în menţinerea sănătăţii,
158
Ajutor pentru ceilalţi, în nutriţie, 158
Ajutor pentru ceilalţi, în relaţii interpersonale,
158
Ajutor pentru ceilalţi, să se deplaseze, 158
Ajutor pentru ceilalţi, 157
Ajutoare de şomaj, 201, 202, 203
Alegerea din mai multe alternative, 128
Alegerea hainelor potrivite, 151
Alergatul, 145
Alergie, 78
Alimentarea cu sânge a inimii, 75
Alimente care se decojesc, 155
Alimente hrănitoare, consum de, 152
Alimente, 173
Alimente, cumpărare, 154
Alimente, fierberea şi încălzirea, 154
Alimente, manipularea lor în gură, 81
Alimente, păstrarea proaspătă, 156
Alimente, servire, 155
Alimente, sfărâmare, 83
Alodinia, 68
Alopecia, 104
Alterări de conştiinţă induse de droguri, 48
Alveole, 114
Ambianţa atitudinală, 10, 16
Ambitendenţa, 54
Ambulanţa, servicii de, 198
Amenajare a terenului din mediul rural, produse
şi tehnologii, 180
Amenajarea terenurilor urbane, produse şi
tehnologii, 180
Amenajarea terenurilor, produse şi tehnologii,
180
Amenoreea, 91
Amestecarea alimentelor, 155
Ameţeala, 66
Amnezia disociativă, 53

Amnezia selectivă, 53
Amorţeală, 67, 68
Amuzament sau divertisment, angajare în, 168
Anabolism, 85
Analgezia, 68
Anartria, 71
Anduranţa grupelor de muşchi, 99
Anduranţa muşchilor izolaţi, 98
Anduranţa muşchilor, 98-9
Anduranţa muşchilor, toţi muşchii corpului, 99
Anestezia dolorosa, 68
Anestezia, 67
Angajarea în muncă, produse şi tehnologii
pentru, 176
Angajaţi, 188
Angajatori, 161, 165, 187
Animale de casă, 156, 157, 188
Animale domestice, 188
Animale pentru mobilitate personală, 188
Animale, 183
Animale, îngrijire, 157
Anopsia, 63
Anormalitate congenitală, 212
Anormalitate,213
Anosmia, 67
Antebraţ, structură, 119
Anuria, 89
Anxietatea, 55
Apă şi combustibil, asigurare de, 196
Aparate auditive, 175
Aparate de stimulare funcţională, 174
Aparatura de uz casnic, 155, 156, 157, 174, 179
Aparatura de uz casnic, menţinerea în funcţiune,
157
Apetit, 51
Aplicabilitatea culturală a ICIDH, 248
Aplicarea cunoştinţelor, 126-8
Aplicaţii ale CIF în sănătatea mintală, 220
Aplicaţii CIF, 5
Aplicaţiile clinice ale ICF, 5, 250-1
Apneea, 78
Apraxia, ideaţie, 60
Apraxia, ideomotorie, 60
Apraxia, îmbrăcare, 60
Apraxia, oculomotorie, 60
Apraxia, vorbirii, 60
Apreciere în relaţii, 159
Apucarea obiectelor, 142
Aranjarea mobilierului unei locuinţe, 153
Arborele bronhial, 114
Arhitect, 188
Arhitectura şi politicile construcţiilor, 193
Arhitectura şi serviciile construcţiilor, 193
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Arhitectura şi serviciile construcţiilor, sisteme şi
politici, 193
Arhitectura şi sistemele construcţiilor, 193
Arhitectura, 19
Arii majore ale vieţii, 164-7
Ariile de viaţă, 14, 123, 234, 235
Aritmia, 74
Arsuri la stomac, 84
Artere, 113
Artere, constricţie, 75
Artere, funcţii, 75
Arterioscleroza, 75
Articularea vorbirii, 71
Articulaţia cotului, 118
Articularea fonemelor, 71
Articulaţia genunchiului, 120
Articulaţia încheieturii mâinii, 119
Articulaţia şoldului, 120
Articulaţii din regiunea capului şi gâtului, 118
Articulaţii din regiunea umărului, 118
Articulaţii imobile/înţepenite, 94
Articulaţii şi oase, funcţii, 94-5
Articulaţii, diversitate şi uşurinţă de mişcare, 94
Articulaţii, mobilitate, 94
Articulaţiile mâinii şi degetelor, 119
Articulaţiile regiunii pelviene, 119
Artrite, 94
Aruncarea gunoiului, 156
Aruncatul obiectelor, 143
Ascultatul, 125
Aşezare rurală sau urbană, 171, 233
Asigurarea calităţii, 5
Asigurări sociale, 5, 6, 201, 202
Asimilarea, funcţii, 83
Asistente medicale, 188
Asistenţi de transport, 188
Asistenţi maternali, 187
Asociaţii de jurişti, medici sau profesori, 168
Asociaţii formale, implicare în, 168
Asociaţii religioase, 199
Asociaţii şi organizaţii, politici de, 199
Asociaţii şi organizaţii, servicii, 198
Asociaţii şi organizaţii, servicii, sisteme şi
politici,199
Asociaţii, formarea de, 170
Asociaţii, participarea în, 168
Asociaţii, religioase, 199
Aspecte taxonomice şi terminologice, 211-18
Aspiraţia alimentelor, 81
Aspiratoare, utilizare, 156
Astuparea respiraţiei, 80
Atenţia distributivă, 53
Atenţia, 53
Atenţia, schimbarea, 53

Atenţia, susţinerea, 53
Ateroscleroza, 75
Atetoza, 101
Atetoza, mişcări, 101
Atingerea, 56, 67, 68
Atitudini sociale, 191
Atitudini, 17, 19, 190-1, 239
Atitudinile altor profesionişti, 191
Atitudinile cunoscuţilor, colegilor, vecinilor şi
membrilor comunităţii, 190
Atitudinile individuale ale îngrijitorilor şi
asistenţilor personali, 191
Atitudinile membrilor familiei extinse, 190
Atitudinile membrilor familiei imediate, 190
Atitudinile persoanelor în funcţie de conducere,
190
Atitudinile persoanelor în funcţii subordonate,
191
Atitudinile persoanelor necunoscute, 191
Atitudinile prietenilor, 190
Atitudinile profesioniştilor din sănătate,191
Atmosfera, presiune, 183
Atrofierea muşchilor, 19
Audiologist, 188
Autism, 49
Autobuz, 174
Autobuz, folosire, 147
Autoîngrijirea şi îngrijirea celorlalţi,
servicii de sprijin, 202
Autoîngrijirea, 149-52
Autoînţelegerea, 58
Automobil, conducere, 147
Automobil, reparare, 157
Autoritate, persoane în poziţie de, 187
Autorităţi de reglementare în domeniul
telecomunicaţiilor, 196
Autorităţi regionale, 206
Autorităţile rurale, 206
Autovehicule, 174
Avansarea într-un loc de muncă, 165
Avion, folosirea ca pasager, 147
Avion, pilotare, 147
Avocaţi, 198
Avort spontan, 92
Azoospermia, 92

Baie şi dus, a face, 149
Balanţa electrolitică, 86
Balanţa hormonală, 87
Balonarea, senzaţia de, 84
Bănci, 200
Banii, 154, 166, 181
Bărbieritul, 150
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Cadenţa vorbirii repetitive, 72
Cadenţa vorbirii stereotipe, 72
Cadrul social, 17
Calamităţi naturale, servicii de urgenţă, 196
Călărirea calului, 148
Călărirea elefantului, 148
Călcatul hainelor, 156
Calcul, 60, 127
Calcul, complex, 60
Calcul, simplu, 60
Calificatori opţionali pentru activităţi şi
participare, 230
Calificatori, scale de măsurare, 222
Calitate juridică de cetăţean, 170
Calitatea aerului din exterior, 186
Calitatea aerului din interior, 186
Calitatea de părinte, 162
Calitatea imaginii vizuale, 63
Calitatea luminii, 184
Calitatea sunetului, 185
Calitatea vederii, 63, 220, 225
Calitatea vieţii, 5,251
Calm, sentiment de, 50
Calm, sentiment de, 50
Calus formare, 103
Cămila, călărit, 148
Câmpul vizual, funcţii, 63
Canalul vaginal, 116
Canalul penisului, 117
Cancerul de sân, 240
Cântatul, 72, 73, 185
Cantitatea de somn, 52
Cantitatea sângerării menstruale, 91
Capacitate ca şi calificator “fără ajutor”, 230
Capacitate aerobică, 80
Capacitate ca şi calificator, 123, 226, 229, 231,
232, 235, 237
Capacitate, construct 8, 11, 14-6, 19, 22-4, 21416
Capilare, 113
Capilare, funcţii, 75
Capital social, 171, 233
Capricios, 50
Capul şi gâtul, structură, 118
Caracteristici socio-economice, 7
Caracterul plăcut, agreabil, 50
Caracterul, stil, 17
Cardiomiopatia, 74
Cărţi, 176
Căscatul, 79, 299
Case, construcţii, 193
Caşexia, 84
Catabolism, 85

Barca, folosirea privată a, 147
Barieră, mediu, 11, 17, 22, 24, 171-2, 214, 222,
230, 232-3, 238, 243
Barter, 166
Bătăi neregulate ale inimii, 80
Băutul apei de la robinet, 152
Băutul apei de la un izvor, 152
Băutul, 152
Bicicleta, mersul pe, 147
Bicicleta, repararea, 157
Bila, producere, 82
Biserică, templu, moschee sau sinagogă,
participare, 169
Bliss, panou, 134
Blocurile în CIF, 220
Boala lui Parkinson, 98
Boala, 3, 4, 8, 13, 15, 16, 19, 20, 212, 219
Boala, consecinţele, 4
Boli cu transmitere sexuală, evitare, 152
Bolile mintale, 19
Bone, 188
Bradicardia, 74
Bradilalia, 72
Bradipneea, 78
Braille, citire, 125
Braille, comunicare prin, 134
Braille, folosirea dispozitivelor de scriere, 136
Braille, scriere, 125
Braille, ziare în versiunea, 200
Braţul superior, 118
Broca, afazia, 58
Bruxism, 101
Bucurie, 55
Bufeuri în timpul menopauzei, 92
Bugetul de timp, 130
Bunăstare, 201, 202
Bunici, 163, 187
Bunuri de capital şi servicii, 181
Bunuri de consum, politici pentru producere
de,193
Bunuri de consum, servicii pentru producere
de,192
Bunuri de consum, servicii, sisteme şi
politici,192
Bunuri de consum, sisteme pentru producerea
de, 192
Bunuri, 181
Bunuri, financiare, 181
Bunuri, intangibile, 181
Bunuri, tangibile, 181
Buza superioară, 111
Buzele, 111
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Căţăratul, 145
Catatonia, 54
Categoriile CIF, 8, 10, 13, 16, 21, 211, 217,
220-1, 225, 229, 231, 234-5, 237, 251
Căutarea de experienţe, 50
Căutarea unui loc de muncă, 165
Cauze, etiologie, 13
Cefalee (durere de cap), 241
Cerebelul, 107
Ceremonii de căsătorie, înmormântare sau
iniţiere, a se angaja în, 168
Ceremonii sociale sau ritualuri non-religioase, a
se implica în, 168
Ceremonii, activităţi şi evenimente religioase, a
se implica în, 169
Ceremonii, angajarea în, 168
Chinestezie, 67
Cicatrizarea, 103
Ciclul de somn, 52
Ciclul menstrual, disconfort, 93
Ciclul menstrual, regularitatea, 91
Cicluri diurne, 52
Cicluri zi/noapte, 185
Ciclurile lunii, 185, 284
CID, 10, 4, 13, 219, 246
CIF şi comparabilitatea de date, 5
CIF şi instrumente de evaluare, 47, 105, 124,
172, 221-2, 251
CIF şi reforma legislativă, 5,6
CIF şi starea de bine subiectivă, 251
CIF şi universalism, 7, 22, 248
CIF, definiţii în, 221
CIF, universul clasificării, 7
CIF, aplicaţii pentru chestionare, 221
CIF, aplicaţii pentru sondaje, 221
CIF, aplicaţiile clinice ale, 5, 250-1
CIF, baze de date, 251
CIF, blocurile în, 220
CIF, browser, 225
CIF, ca instrument de susţinere, 243-4
CIF, ca un cadru, 3, 4, 6, 7, 16, 251
CIF, caracteristici structurale, 21
CIF, Categoriile, 8, 10, 13, 16, 21, 211, 217,
220-1, 225, 229, 231, 234-5, 237, 251
CIF, codificare în, 3, 5, 11, 12, 15, 21-3, 21-2,
23, 219-33
CIF, codificare numerică, 220
CIF, codificare, 3, 5, 11, 12, 15, 21-3, 21-2, 23,
219-33
CIF, componentele clasificării, 216
CIF, computerizare, 251
CIF, constructe, 3, 8, 18, 19
CIF, definiţii din, 221,
CIF, definiţii operaţionale din, 21, 217, 221, 251

CIF, direcţii viitoare, 250
CIF, formular evidenţă cazuri, 251
CIF, ghidul etic de utilizare a, 244-5
CIF, informaţii de sănătate minimă, 253
CIF, materiale de formare, 252
CIF, obiective, 5
CIF, părţi ale clasificării, 216, 219
CIF, prezentare, 8
CIF, satisfacţie sau sentimentul de implicare sau
satisfacţie, codificare, 224
CIF, scopul clasificării 3, 7, 13
CIF, termeni excluşi din, 221
CIF, termeni incluşi în, 221
CIF, termeni neutri, 218
CIF, trăsături ale, 7
CIF, unităţile de clasificare, 7-8, 10, 217
CIF, utilizare a informaţiei CIF în scop social,
ghid etic, 245
CIF, utilizare a, 21
CIF, utilizarea “altele specificate”, 221
CIF, utilizarea clinice a, aspecte etice, 244-5
CIF, utilizarea termenului, “nespecificate”, 221
CIF, utilizările educaţionale ale, 5
CIF, versiune completă (detailată), 9, 12, 21,
CIF, versiunea prescurtată (concisă), 9, 21, 250
CIF, versiuni de utilizare clinică, 244-5
CIF, versiuni pentru cercetare, 250
Cinema sau teatru, angajate în, 168
Cinema, mersul la, 169
Circumstanţialitate, 56, 57
Cititul buzelor, 136
Cititul de plăcere, 168, 169
Cititul, 127
Clădiri rezidenţiale, comerciale, industriale şi
publice, 193
Clasificare a evenimentelor, 224
Clasificare, categorii, 217
Clasificare, niveluri, 217
Clasificare, părţi ale CIF, 216, 219
Clasificare, scopul CIF 3, 7, 13
Clasificare, unităţile CIF, 7-8, 10, 217
Clasificarea, componentele CIF, 216
Clasificarea, universul CIF, 7
Clasificări internaţionale, ale familiei OMS, 3, 4
Claudicaţia, 75
Claudicaţie intermitentă, 75
Climatul, 183
Clinici, 203, 204
Clitoris, 116
Cluburi pentru servicii, a se implica în, 168
Coagularea sângelui, 77
Coapsa, 119
Coccisul, 121
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Codificare, opţiuni pentru Activităţi şi
Participare, 235-6
Codificare, relevantă pentru starea de sănătate,
224
Codificare, scala generică, 22
Codificarea funcţiilor organismului, 226
Codificarea structurilor organismului, 228
Codificarea, convenţii, codul "8", 226
Codificarea, Factorii de mediu, 225,232
Coduri vestimentare, respectare, 151
Codurile de proiectare, 194
Cohleea, 110
Colectarea urinei, 89
Colegi, 187, 190
Colegii, 160, 187, 190
Coloana vertebrală a toracelui, 120
Coloana vertebrală cervicală, 120
Coloana vertebrală lombară, 121
Coloana vertebrală sacrală, 121
Coloana vertebrală, 120
Colocatarii, crearea de relaţii cu, 162
Colorare, 134, 157
Colul uterin, 116
Coma, 48
Combustibil, obţinerea de, 154
Comisii de sănătate şi siguranţă, 195
Comparabilitatea datelor şi CIF, 5
Comportament cu scop, 57
Comportamentul antisocial, 51
Computer hardware şi software, 175, 176
Computer, folosire, 136
Computer, tehnologie adaptată, 176
Comunicare de masă bazată pe computer, 199,
200
Comunicarea - producere, 133-5
Comunicarea prin receptarea de semen şi
simboluri generale, 133
Comunicarea prin receptarea desenelor şi
fotografiilor, 133
Comunicarea prin receptarea gesturilor
corporale, 133
Comunicarea prin receptarea limbajului formal
al semnelor, 134
Comunicarea prin receptarea mesajelor nonverbale, 133
Comunicarea prin receptarea mesajelor scrise,
134
Comunicarea prin receptarea mesajelor vorbite,
133
Comunicarea, servicii, 196
Comunicarea, 133-7
Comunicarea, 14, 196, 234, 235, 253
Comunicarea, politici de, 196
Comunicarea, sisteme de, 196

Comunitate, viaţa socială şi civică, 168-70
Concentrare, 53
Concentrarea atenţiei, 126
Conducerea căruţei trase de cai, 147
Conducerea mijloacelor de transport acţionate
de oameni, 147
Conducerea unui vehicul cu tracţiune animală,
147
Conducerea unui vehicul, 147
Conducerea vehiculelor motorizate, 147
Confidenţialitate, ghid etic de utilizare a CIF,
244
Confortul, asigurarea propriului confort, 152
Conjunctiva, sclera, coroid, 109
Consecinţa bolii, 4
Conştiinciozitate, 50
Conştiinţa propriei identităţi, 60
Conştiinţa propriului corp, 60
Conştientă, stare de, 50
Conştiinţa, 5, 48, 49, 54, 58
Conştiinţa, continuitate, 48
Conştiinţa, pierdere, 48
Conştiinţa, stare de, 48
Constipaţia, 83
Constricţie venoasă, 75
Constructele din CIF, 8, 11, 14-7, 19, 22-4,
213-4, 216, 222, 229-32, 235, 237, 251
Construcţii private, produse şi tehnologii de
proiectare a accesului, 179
Construcţii private, produse şi tehnologii de
proiectare a intrării şi ieşirii, 179
Construcţii private, produse, tehnologii de
proiectare şi construcţie, 179
Construcţii publice, produse şi tehnologii de
proiectare a accesului, 178
Construcţii publice, produse şi tehnologii de
proiectare a intrării şi ieşirii, 178
Construcţii publice, produse şi tehnologii de
proiectare pentru identificarea traseului, 179
Construcţii, coduri, 193
Construcţii, standarde, 193
Consumarea de alimente hrănitoare, 152
Consumatori, consilii, 195
Consumatori, organisme, 192
Contactul fizic în relaţii, 159
Contactul fizic în relaţii, a face faţă, 159
Contemplaţia spirituală, a se implica în, 169
Continenţă urinară, 90
Conţinutul gândirii, 57
Contracţie involuntară a muşchilor, 99
Contracţii involuntare ale masei musculare, 100
Contracţii involuntare ale muşchilor, 99, 101
Contracţii involuntare, fără scop, ale muşchilor,
101
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Contracţii musculare involuntare, 101
Control administrativ, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Control voluntar, 57
Controlarea agresiunii verbale şi fizice, 160
Controlul gândirii, 57
Controlul impulsului, 51
Controlul mişcărilor voluntare, 100
Conturi bancare, păstrare, 167
Convenţii sociale care guvernează rolul unei
persoane, a se conforma cu, 160
Conversaţie cu mai multe persoane, 136
Conversaţie cu o persoană, 135
Conversaţie, folosirea tehnicilor şi dispozitivelor
de comunicare, 135-7
Conversaţie, încheiere, 135
Conversaţie, 135, 136
Conversaţie, iniţiere, 135
Conversaţie, susţinere, 135
Cooperare, 50
Cooperarea ambilor ochi, 64
Coordonare motorie stânga – dreapta, 100
Coordonarea mişcărilor voluntare, 100
Copiere, 125
Copiere, stiluri, 17
Copii, 73, 125, 131, 158, 169, 187
Coprolalia, 101
Coreea, 101
Corneea, 109
Corp, funcţii, 8, 1-3, 17, 21, 22, 24, 47, 211,
213, 216, 218-9, 220, 222, 224, 227
Corp, funcţiile standard, 213
Corporaţii, 200
Corpul vitros, 109
Corzile vocale, 112
Crampe abdominale, 85
Craniu, 118
Credinţe normative, norme, 191
Credinţe religioase, 190
Creierul, funcţiile, 48, 57, 107, 213, 227
Creierul, lobul frontal, 107
Creierul, lobul occipital, 107
Creierul, lobul parietal, 107
Creierul, lobul temporal, 107
Creşterea unui copil, 17
Crispare, 134
Critica în relaţii, 159
Criticismul în relaţii, 159
Crizele, a face faţă, 131
Cronometre, 174, 176
Cultură, recreare şi sport, produse şi tehnologii,
177
Cumpărături, 154
Cunoscuţi, 187
Cunoscuţi, crearea de relaţii cu, 162

Curăţenia casei, 155
Curăţenia ferestrelor şi pereţilor, 155
Curăţenia la baie şi toalete, 155
Curăţenia mobilierului din locuinţă, 155
Curăţenia podelelor şi meselor, 155
Curăţenia spaţiului de locuit, 155
Curăţenia ustensilelor şi spaţiului de gătit, 155
Curăţenie, produse de, 174
Curiozitate, 50
Cusutul, 156
Cutia toracică, 114
Cutremur de pământ, 184

Debitul cardiac, diminuare, 74
Declaraţia Universală a Naţiunilor Unite cu
privire la Drepturile Omului (1948), 170
Decodarea mesajelor, 58, 59
Decorarea camerelor, 153
Decriptarea limbajului, 58
Decupaje la nivelul bordurilor, 171, 180, 232
Defecare, 83
Defecare, frecvenţă, 84
Defecare, reglare, 150
Deficienţă de fier, 86
Definiţii, în clasificare, 217
Deja vu, 61
Delir, 57
Delirium, 48
Demenţa, 49
Demografie, schimbări, 182
Densitatea populaţiei, 182
Dependenţa, 51, 171
Depersonalizare, 60
Deplasarea de la un etaj la altul, 145
Deplasarea în afara locuinţei şi altor clădiri, 146
Deplasarea în interiorul, în exteriorul şi în jurul
clădirilor, 146
Deplasarea obiectelor cu extremităţile
inferioare, 142
Deplasarea prin clădiri, altele decât locuinţa,
146
Deplasarea prin locuinţă, 145
Deplasarea, 144
Deplasarea, folosind echipament, 146
Deplasarea, folosind mijloace de transport,
146-8
Depozitarea alimentelor şi băuturilor, 156
Depozitarea celor necesare zilnic, 156
Depozitarea substanţelor nutritive în organism,
83
Deprinderi complexe, dobândire, 126
Deprinderi de bază, dobândire, 126
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Dispozitive ajutătoare, întreţinere, 157
Dispozitive de ajutor sau îngrijitori personali,
15, 17, 19, 24, 173-7, 203, 204, 214, 232
Dispozitive de ajutor, menţinere în funcţie, 157
Dispozitive de telecomunicaţii, utilizare, 136
Dispozitive de transfer, 174
Dispozitive electro-optice, 175
Dispozitive optice şi auditive,175
Dispozitive pentru mers, 174
Dispozitive pentru scris, specializate, 175
Dispozitive şi tehnici de comunicare, folosirea,
136
Distingerea sunetului, 65
Distonia, 98
Distoniile focale, 97
Distorsiunea imaginii, 63
Distragere vizuală, 184
Dizabilitate, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 19-21,
211, 213, 216, 242
Dizabilitate, beneficii, 202
Dizabilitate, ca o problema medicală, 20
Dizabilitate, ca o problemă politică, 20
Dizabilitate, experienţa, 15, 123, 229
Dizabilitate, pensie, 201-2
Dizabilitate, sistemele de compensaţie, 5
Dizartria ataxică, 71
Dizartria flacidă, 71
Dobândirea unui loc de muncă, 165
Doctori, 188
Doctrină religioasă, 191
Doctrine economice, 201
Domeniul dizabilităţii, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 21,
22, 216
Dragostea, 55
Dreptul la autodeterminare sau autonomie, 170
Drepturi economice publice, control, 167
Drepturile cetăţeneşti, 170
Drepturile omului, 6, 20, 170
Droguri, 173
Ducerea de obiecte în / pe braţe, 141
Ducerea de obiecte în mână, 141
Ducerea de obiecte pe cap, 141
Ducerea de obiecte pe umeri, şold şi spate, 141
Ducerea de obiecte, 142
Ducerea, deplasarea şi manipularea obiectelor,
141-3
Durata ciclului menstrual, 91
Durere a spatelui, 69
Durere a capului şi gâtului, 69
Durere a articulaţiilor, 69
Durere a coapsei, 69
Durere a membrelor inferioare, 69
Durere a membrelor superioare, 69
Durere a pieptului, 69

Deprinderi, dobândire, 126
Derealizarea, 60
Deschiderea către experienţă, 50
Deschiderea sticlelor şi conservelor, 151, 152
Desenare, 134
Desene şi fotografii, producere şi exprimareprin,
134
Desfigurare, 19
Deshidratare, 86
Detectarea sunetului, 65
Deteriorare, 4, 8, 212
Determinanţii sănătăţii, 4
Dezbrăcatul, 151
Dezvoltare intelectuală, 49
Dezvoltare, 171
Dezvoltarea teritoriilor suburbane, produse şi
tehnologii, 180
Diabet, 238
Diafragma, 114
Diafragma, funcţionare, 79
Diagnostic, 3,4
Diagrame, construirea de, 134
Diaree, 83
Diencefal, 107
Diferenţierea auditivă a sunetului de fond, 65
Dinţii, 111
Dinţii, îngrijirea, 149
Disabled Peoples' International, 242
Disartrie spastică, 71
Dischinezia, 101
Disconfort în timpul actului sexual, 92
Discriminare socială, 16, 19
Discriminarea sunetelor, 55
Discriminarea vorbirii, 65
Discuţia cu mai multe persoane, 136
Discuţia cu o singură persoană, 136
Discuţia, încheiere, 136
Discuţia, iniţiere, 136
Discuţia, susţinere, 136
Discuţie, 136
Disdiadocochinezia, 100
Disfagia esofagială, 82
Disfagia orală, 82
Disfagia, 81, 82
Disfagia. faringeală, 82
Disfonia, 71
Dislocarea articulară, 94
Dislocarea umărului, 94
Dismenoreea, 92
Dispareunia, 92
Disperare, 50
Dispneea,80
Dispozitive ajutătoare sau îngrijitori personali,
15, 17, 19, 24, 173-7, 203, 204, 214, 232
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Efectuarea de sarcini multiple, independent, 130
Efectuarea unei sarcini complexe, 129
Efectuarea unei sarcini simple, 129
Efectuarea unei singure sarcini, în grup, 129
Efectuarea unei singure sarcini, independent,
129
Ejaculare întârziată, 90
Ejaculare rapidă, 90
Ejaculare, 90
Electricitate, 184, 195
Elevi, 161, 188
Eliberarea obiectelor, 142
Eliminarea fecalelor, 83
Emaciere, 84
Emoţie, adecvarea la, 55
Emoţie, reglare, 55, 160
Emoţie, varietate, 55
Energie psihologică, 51
Enunţare, 71
Enzime, producere şi acţiune, 82
Erecţia clitorisului, 90
Erecţia penisului, 90
Esofagul, 115
Eticheta, 191
Evaluare, instrumente şi CIF, 47, 105, 124, 172,
221-2, 251
Evaluare, clinică 22, 47, 105, 124, 172, 221-2,
229, 231-2, 242, 243-4, 250,251
Evaluare, instrumente, general, 115, 19, 21-2
Evaluarea nevoilor, 5
Evaluarea opţiunilor, 58
Evaluarea vocalizării, 5
Evenimente cauzate de om, 184
Evenimente culturale, implicarea în, 169
Evenimente de viaţă, 17
Evenimente naturale, 184
Excitare sexuală, 90
Excitarea sexuală, 90, 92
Exemple de caz, 238-41
Experienţa trăită a dizabilităţii, 15, 123, 229
Experienţe de viaţă, 214
Exprimarea limbajului scris, 59
Exprimarea limbajului semnelor, 59
Exprimarea limbajului vorbit, 59
Exprimarea limbajului, 59
Exprimarea prin cuvinte, 134
Exprimarea prin desene şi fotografii, 134
Exprimarea prin gesturi, 134
Exprimarea prin limbajul corpului, 134
Exprimarea prin limbajul formal al semnelor,
135
Exprimarea prin semne şi simboluri, 134
Exprimarea salutului obişnuit, 135

Durere a stomacului sau abdomenului, 69
Durere a trunchiului, 69
Durere a umărului, 69
Durere în regiunea pelviană, 69
Durere în zona dorsală, 69
Durere la nivelul mai multor părţi ale corpului,
69
Durere la nivelul unei părţi a corpului, 68
Durere radiată la nivelul dermatomului, 70
Durere radiată la nivelul unui segment sau
regiuni, 70
Durerea, 68-70
Durerea, generalizată, 68
Dureri menstruale, 91, 227
Dutch Collaborating Centre for ICIDH, 247

Echilibrul apei, menţinere, 86
Echilibrul mineral, 86
Echipament de birou, 176
Echipament pentru recreare şi sport, 177
Echipamente de televiziune şi video, 175
Ecolalia, 54
Economisire de bani, 166
Ecopraxia, 54
Educaţie continuă, 204
Educaţie informală, 164
Educaţie şcolară, 164
Educaţie şi formare, servicii, 204
Educaţie şi formare, servicii, sisteme şi politici,
204
Educaţie şi formare, sisteme, 204
Educaţie şi politici de formare, 205
Educaţie, 164,176, 204-5
Educaţie, colegiu 164
Educaţie, cooperare în activitate cu alţi colegi,
164
Educaţie, frecventare regulată, 164
Educaţie, instituţii de educaţie post-gimnaziale,
204
Educaţie, obţinerea admiterii la şcoală, 164
Educaţie, produse şi tehnologii ajutătoare, 176
Educaţie, produse şi tehnologii, 175
Educaţie, responsabilităţi şi drepturi date de
şcolarizare, 164
Educaţie, şcoli de medicină sau alte şcoli
profesionale, 164
Educaţie, şcoli profesionale, 164
Educaţie, studiul şi îndeplinirea sarcinilor şi
proiectelor, 164
Educaţie, universităţi, 164
Efectuarea de sarcini multiple, 130
Efectuarea de sarcini multiple, în grup, 130
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Flora şi fauna, 183
Fluenţa şi ritmul vorbirii, 72
Fluenţa vorbirii, tulburări, 72
Fluieratul, 79, 185
Flux neîntrerupt al vorbirii, 72
Fonaţie, 71
Formare continuă, 165
Formarea crustei, 103
Formarea de cheloid, 103
Formele gândirii, 57
Formele uscatului, 182
Fosele nazale, 111
Fotofobia, 63
Frate, relaţii, 163
Fraţi şi surori, 187
Frecvenţa respiraţiei, 78
Frecventarea unui templu, 169
Fredonarea, 72, 73
French Collaborating Centre for ICIDH, 247
Frica, 55
Frigiditate, 90
Fuga, 48
Fumatul, 186
Funcţia gustului, 67
Funcţia mirosului, 67
Funcţia tactilă, 67
Funcţia vasomotorie, 75
Funcţia vestibulară de echilibru şi de
determinare a mişcării şi poziţiei, 66
Funcţii auditive şi vestibulare, 65-7
Funcţii auditive, 65
Funcţii de orientare, 48
Funcţii de sprijin ale braţului sau piciorului, 100
Funcţii fiziologice, 3, 10, 12
Funcţii intelectuale, 49
Funcţii mintale (sau psihologice), 12, 213
Funcţii mintale, 48-61
Funcţii olfactive, 67
Funcţii perceptive, 55
Funcţii senzoriale aferente temperaturii, 67
Funcţii senzoriale, adiţionale, 67-8
Funcţii sexuale, 90
Funcţii termoreglatorii, 87
Funcţii urinare, 89-90
Funcţii vestibulare, 65
Funcţiile cognitive de nivel superior, 57
Funcţiile cognitive, 49, 53, 56, 57
Funcţiile de coagulare a sângelui, 77
Funcţiile emoţionale, 55
Funcţiile excretorii, 89
Funcţiile genitale şi de reproducere, 89-93
Funcţiile ingestiei, 81
Funcţiile mentale globale, 48-52
Funcţiile mişcării, 99 – 102

Extraversie, 50
Extremitatea inferioară, structură, 119
Extremitatea superioară, structură, 118

Facilităţi de corecţie sau penale, 198
Facilităţi de îngrijire rezidenţială şi
nerezidenţială, 203, 204
Facilitator, factori de mediu, 6, 11, 17, 22, 24,
171, 172, 214, 222, 230, 232, 233, 243
Factori de mediu, 3, 4, 5, 8,10, 13, 15, 16-9, 21,
22, 24, 123, 171, 213-4, 216, 219, 222, 224,
225, 226, 229, 230, 232-3 239, 233, 238,
243, 248
Factori de mediu, actual 15, 229, 232
Factori de mediu, bariere, 11, 17, 22, 24, 171-2,
214, 222, 230, 232-3, 238, 243
Factori de mediu, calificatori, 171
Factori de mediu, codificare, 171
Factori de mediu, curent, 7, 11, 15, 19, 24, 123,
214, 229, 230, 232, 238, 239, 241, 252
Factori de mediu, facilitatori, 6, 11, 17, 22, 24,
171-2, 214, 222, 230, 232-3, 243
Factori de mediu, imediat, 173
Factori de mediu, social, 16, 20
Factori de mediu, standard sau uniform, 3, 11,
15, 47, 105, 123, 124, 172, 214, 229, 230,
232, 252
Factori de risc, 4
Factori personali, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 213-4,
216, 219, 251
Factorii contextuali, 7, 8, 10-1, 16, 19, 213, 216
Familia de clasificaţii a OMS, 247
Familia extinsă, 163, 187
Familia imediată, 187
Familie, crearea şi menţinerea relaţiilor, 162
Faringele nazal, 111
Faringele vocal, 111
Faringele, 111
Fecale, consistenţă, 83-4
Fecale, continenţă, 83-4
Ferma de animale, 183
Fertilitate, 92
Ficatul, 115
Fierberea şi încălzirea alimentelor, 154
Filtrarea urinei, 89
Finalizarea de sarcini multiple, 130
Fire sociabilă, 50
Fitness, 152
Fixarea ochiului, 64
Fizioterapeuţi, 188
Flatulenţa, 83-4
Flexibilitate cognitivă, 58
Flexibilitatea mintală, 57
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Funcţiile muşchilor respiratori, 79
Funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale
mişcărilor aferente, 94, 102
Funcţiile procreaţiei, 92
Funcţiile psihologice executive, 57
Funcţiile psihosociale globale, 49
Funcţiile respiraţiei, 78
Funcţiile senzoriale şi durerea, 62-70
Funcţiile sistemului imunitar, 77
Funcţionare, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20,
21, 212, 216
Funcţionare, procesul de, 18
Furie, 55
Furnicături, 67, 68, 103
Furtună de zăpadă,
Furtuni, 184

Glezna şi laba piciorului, structură, 120
Globul ocular, 109
Globul ocular, corpul vitros, 109
Golirea vezicii urinare, 89
Gradul de oboseală/fatigabilitatea, 80
Gunoi, dispozitive de colectare, 156
Gura, 111
Gustatul, 67, 125
Gusturi, 56
Guvern, local, regional şi naţional, 206
Guvern, satisfacţia cu viaţa de cetăţean, 170

Handicap, 3, 211, 213, 242
Hemipareza, 96, 97, 99, 226
Hemiplegia, 96, 97, 99
Hemiplegia, mers, 102
Hidramnios, 92
Hidronefroza, 89
Hipalgezia, 68
Hiperaciditatea stomacului, 82
Hiperadrenalism, 87
Hipercalcemia, 86
Hipercalemia, 86
Hiperestezia, 67, 68
Hipergonadism, 87
Hipermenoreea, 91
Hipermobilitatea articulaţiilor, 94
Hipermotilitatea intestinelor, 82
Hipernatremia, 86
Hipernazalitatea, 71
Hiperparatiroidism, 87
Hiperpatia, 68
Hiperpituitarism, 87
Hipersensibilitatea la lumină, 63
Hipersensibilitatea, reacţii de, 78
Hipersomnia, 52
Hipertensiunea, 76
Hipertermia, 87
Hipertiroidismul, 85, 87
Hipertonia, 97
Hiperventilaţia, 78
Hipoadrenalism, 87
Hipocalcemia, 86
Hipocalemia, 86
Hipoestezia, 68
Hipogeuzia, 67
Hipogonadismul, 87
Hipomenoreea, 91
Hiponatremia, 86
Hiponazalitatea, 71
Hipoparatiroidismul, 87
Hipopituitarismul, 87
Hiposensibilitate la lumină, 63

Galactoreea, 92
Galeriile de artă, vizitare, 168
Gamba, structură, 120
Gândirea, 126
Gândirea, 56
Ganglioni şi vase limfatice, 113
Ganglionii bazali, 107
Ganglionii limfatici, funcţii, 78
Gânguritul, 73
Găsirea de soluţii la probleme sau situaţii, 127
Gătit, 154
Gaze la stomac, 84
Gen, 7, 17, 214
Genetic, anormalităţi, 13
Genetic, predispoziţii, 16, 212
Geografia fizică, 182
Geriatrie, 23
Geriatrie, aplicaţii, 220
Gesturi, exprimări prin, 134
Gimnaziu, 204
Gingie, 111
Glanda paratiroidă, 115
Glanda suprarenală, 115
Glanda tiroidă, 115
Glande endocrine, 115
Glande salivare, 115
Glande sebacee, 122
Glandele endocrine, funcţii, 87
Glandele lacrimare, 109
Glandele lacrimare, funcţii, 64
Glandele penisului, 117
Glandele pielii, structură, 122
Glandele şi canalele lacrimare, funcţii, 64
Glandele sudoripare, 122
Glezna şi articulaţiile labei piciorului şi
degetelor, 120
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Hiposmia, 67
Hipotensiune posturală, 76
Hipotensiunea, 76
Hipotermia, 87
Hipotiroidismul, 85, 87
Hipotonia, 97
HIV-pozitiv, 16, 19
Hobby-uri, implicarea în, 169
Hrănitul la sân, 152

Incontinenţă, imperios 89
Incontinenţă, reflex, 89
Incontinenţă, supraplin, 89
Încordare musculară, 102
Încredere, 51
Încrezător în sine, 51
Încrezător, sentimental de a fi, 50
Încruntare, 134
Independenţa economică, 167
Îndeplinirea de sarcini multiple, 130
Îndeplinirea sarcinilor pentru a obţine un loc de
muncă, 165
Îndeplinirea uneia sau mai multor sarcini, 129
Indexul Masei Corporale, 84
Indicii sociale în relaţii, a reacţiona la, 159
Informaţii despre morbiditate, 4, 13
Informaţii despre mortalitate, 4
Îngenuncheatul, 138
Înghiţire la nivelul faringelui, 82
Înghiţirea esofagiană, 82
Înghiţirea orală, 82
Înghiţirea, 82
Îngrijire de sănătate organizată, 6
Îngrijire în fazele acute, 203
Îngrijirea dinţilor, 150
Îngrijirea medicală, 20
Îngrijirea obiectelor de uz casnic şi ajutorul
altora, 156-8
Îngrijirea obiectelor de uz casnic, 156
Îngrijirea părţilor corpului, 149
Îngrijirea părului, 150
Îngrijirea pielii, 149
Îngrijirea unghiilor de la mâini, 150
Îngrijirea unghiilor de la picioare, 150
Îngrijitori, 188
Inhibiţia, 50
Inima, 113
Inima, atrii, 113
Inima, bătăi neregulate, 74
Inima, frecvenţa cardiacă, 74
Inima, funcţii, 74
Inima, funcţiile valvulelor cardiace, 74
Inima, insuficienţa cardiacă, 74
Inima, ritmul cardiac, 74
Inima, ventriculi, 113
Înlocuitori pentru luarea deciziilor, 187
Înotul, 145
Inserţia gândirii, 57
Insomnia, 52
Instituţii de învăţământ post-gimnaziale, 204
Instituţionalizare, 19
Instrumente de evaluare, general 15, 19, 21-2
Insuficienţa coronariană, 74
Insuficienţă renală, 89

ICIDH revizie, 246-9,
ICIDH, 1980, 3, 5, 7, 12, 18, 211, 213, 244,
246, 247, 248, 249
Ideaţie, 56, 57
Identificare traseu, 179, 180
Identificarea de soluţii la întrebări sau situaţii,
127
Identificarea şi alegerea unui loc de muncă, 165
Identificarea traseului, proiectarea clădirii,
produse şi tehnologii, publice, 179
Ideologii, 17, 190, 191
Igiena dinţilor, 150
Igiena intimă, 150
Igiena menstruaţiei, 150
Iluminatul stradal, 180
Iluminatul artificial, 184
Imaginativ, 50
Imaginea corpului, 61
Îmbătrânirea, 212-4
Îmbrăcăminte, 151, 155, 156, 174
Îmbrăcăminte, cumpărare, 154
Îmbrăcăminte, facerea şi repararea, 156
Îmbrăcat în concordanţă cu condiţiile climatice,
151
Îmbrăcatul, 151
Imitativ, 125
Implant cohlear, 175
Implicarea în pregătirea programelor la locul de
muncă, 165
Implicarea într-o situaţie de viaţă, 10, 14, 15,
123, 213, 214, 229, 234, 237
Impotenţa, 90
Impuls psihologic, 50-4
Încălţăminte, descălţare, 151
Încălţăminte, încălţare, 151
Încălţăminte, repararea şi lustruirea, 156
Incendii, servicii de urgentă, 133, 193, 198
Încetarea relaţiilor, 160
Înceţoşarea conştiinţei, 48
Închirierea unui spaţiu de locuit, 153
Incontinenţa continuă, 89
Incontinenţa stresului, 89
Incontinenţa urinatului imperios, 89
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Labia major, 116
Labia minor, 116
Lactaţia, 92
Laringele, 112
Laringele, funcţii, 71
Lateralitatea sunetului, 65, 294
Legi de planificare, 194
Legislaţie şi legi, 19, 195, 198, 202, 203, 204
Legislaţie şi standarde de muncă, 205, 206
Legislaţie, reglementări şi standarde, 193, 194,
195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206
Lene, 50
Lepra, 19
Lideri religioşi, 187
Lideri tradiţionali, 206
Lifturi, elevatoare sau scări rulante, 178
Ligamente extraarticulare, fascii, aponevroze
extramusculare, septuri, burse, 121
Ligamentele şi tendoanele din regiunea
pelviană, 119
Ligamentele şi tendoanele antebraţului, 119
Ligamentele şi tendoanele braţului, 118
Ligamentele şi tendoanele coapsei, 120
Ligamentele şi tendoanele din regiunea capului
şi gâtului, 118
Ligamentele şi tendoanele din regiunea
umărului, 118
Ligamentele şi tendoanele gambei, 120
Ligamentele şi tendoanele gleznei şi labei
piciorului, 120
Ligamentele şi tendoanele trunchiului, 121
Ligamentele şi tendoanele, 119
Limba, 111
Limbajul corpului, expresie şi producere, 134
Limbajul semnelor, exprimare şi producere, 59,
134-55
Limbajul, funcţii integrative, 59
Limbajul, funcţii mentale, 58
Lipsa de expresie emoţională, 50
Litigii civile, 198
Lobii corticali, 107
Lobii frontali, 57
Loc de muncă cu normă fragmentată, 166
Loc de muncă cu normă întreagă, 165, 166, 241
Loc de muncă neremunerat, 166
Loc de muncă remunerat, 165
Loc de muncă, a părăsi sau renunţa la, 165
Loc de muncă, angajarea şi acceptarea locului
de muncă, 165, 166
Loc de muncă, avansare, 165
Loc de muncă, căutare, 165
Loc de muncă, contract de muncă pe termen
scurt, 166

Înţelegerea cuvintelor, 125
Înţelegerea limbajului scris, 127
Înţelegerea literală şi a sensurilor aferente
mesajelor, 133
Intensitatea luminii, 184
Intensitatea sunetului, 185
Interacţionare, reglarea comportamentului în
interacţiune, 160
Interacţiune conform regulilor sociale, 160
Interacţiuni interpersonale complexe, 160
Interacţiuni interpersonale de bază, 159
Interacţiuni interpersonale generale 159-61
Interacţiuni şi relaţii interpersonale cu, 159-63
Interes sexual, 90
Internet, 196, 199, 200
Inter-relaţionarea dintre afectări, 227
Intervenţie corespunzătoare, utilizare CIF, 251
Intestinul gros, 115
Intestinul subţire, 115
Întoarcerea sau răsucirea mâinii şi braţului, 143
Intoleranţa la gluten, 83
Intonaţia, 72
Intrări-ieşiri acţionate cu telecomandă, 174, 176
Întreţinerea locuinţei şi a mobilierului, 157
Introspecţia, 58
Introversia, 50
Întruniri formale sau ocazionale, implicare în,
169
Întuneric, adaptare la, 63
Inundaţii, 184
Învăţământ superior, 164
Învăţarea cititului, 125
Învăţarea de bază, 125-6
Învăţarea scrisului, 125
Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelor, 125-8
Învăţarea socotitului, 126
Iresponsabil, 50
Iris, 109
Iritabil, 50
Iscoditor, 50
Iubirea, 55

Jamais vu, 61
Joc, a se implica în, 169
Joc, activitate recreativă şi de petrecere a
timpului liber, a se angaja în, 168
Jocuri, implicare în, 169
Jocurile copiilor, 169
Jucării educaţionale, 176
Judecata, 58
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Loc de muncă, dobândire, 165
Loc de muncă, fiind supravegheat, 165, 166
Loc de muncă, încetarea activităţii, 165
Loc de muncă, îndeplinirea sarcinilor cerute,
165
Loc de muncă, interviu, 165
Loc de muncă, întocmirea unui rezumat, 165
Loc de muncă, obţinerea de promovări şi alte
avansări, 165
Loc de muncă, păstrare, 165
Loc de muncă, prezentarea la program, 165, 166
Loc de muncă, supervizarea altora, 165, 166
Localizarea sursei sunetului, 65
Locuinţa, dobândire, 153
Locuinţe, organizaţii pentru, 195
Locuinţe, politici, 195
Locuinţe, servicii, 195
Locuinţe, servicii, sisteme şi politici, 194
Locuinţe, sisteme, 195
Logopezi, 188
Logospasm, 72, 240
Lovitul cu piciorul, 142
Luarea deciziilor, 128
Luarea deciziilor, 4, 57, 128
Lucrări de artă, implicarea sau aprecierea de,
169
Lucrători sociali în domeniul medical, 188
Lucrători sociali, 188
Lumina soarelui, 184
Lumina, 184

Matematica, efectuarea de operaţii, 126-7
Matematica, transpunerea problemelor exprimate în cuvinte în proceduri aritmetice, 60
Matrice informaţională, 14, 15, 229, 235, 236,
237
Măturatul, 155
Mătuşi, 163, 187
Medicaţie alopată şi naturistă, 173
Medicaţie alopată, 173
Mediu uniform, 3, 11, 15, 47, 105, 123, 124,
172, 214, 229, 230, 232, 252
Mediul ambiant, dezastre, 184
Mediul ambiant, unităţi de control, 174
Mediul concret, 15, 229, 232
Mediul natural şi schimbările făcute de om
asupra mediului,182-6
Mediul social, 10
Medula oblongata, 107
Melodicitatea vorbirii, 72
Membrii comunităţii, 187, 190
Membru fantomă, 61
Memoria de lungă durată, 54
Memoria de scurtă durată, 54
Memoria semantică 54
Memoria, 53
Memoria, autobiografică, 54
Meningele, 108
Menopauza, 91, 92, 93, 227
Menoragia, 91
Menstruaţia retrogradă, 91
Menstruaţia, funcţii, 91, 227
Menstruaţia, intervalul dintre perioadele de
menstruaţie, 91
Menţinerea greutăţii corporale, 84
Menţinerea spaţiului social, 160
Menţinerea poziţiei în genunchi, 140
Mers spastic, 102
Mersul (pe jos), 144
Mersul asimetric, 102
Mersul paraplegic, 102
Mersul pe distanţe scurte, 144
Mersul pe diverse suprafeţe, 144
Mersul pe gheaţă sau zăpadă, , 144
Mersul pe jos distanţe lungi, 144
Mersul pe stradă prin cartier, oraş, 146
Mersul pe suprafeţe înclinate, 144
Mersul pe suprafeţe instabile, 144
Mersul prin/în jurul locuinţei, 145
Mersul şi deplasarea, 144-6
Mersul, 54, 100, 102
Mersul, tipuri, 102
Mesaje non-verbale, exprimare şi producere,
134
Mese reglabile, 176

Măduva osoasă, 113
Măduva spinării cervicală, 107
Măduva spinării dorsală, 107
Măduva spinării lombosacrată, 108
Măduva spinării, 107
Măduva spinării, coada de cal, 108
Mâhnire, 50
Malabsorbţie la nivelul stomacului, 82
Mână şi antebraţ, folosire, 143
Mâna, structură, 119
Mâna-ochi, coordonare, 54
Mâncatul, 151
Mânere de uşi, 179
Manierismul, 101
Manipularea hranei în gură, 81
Manipularea obiectelor, 142
Masa, organizarea, 154
Masa, prepararea, 154
Masa, servitul, 151
Mase de apă, 182, 298
Maşini de spălat, utilizare, 156
Matematica, aplicarea operaţiilor, 126
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Mestecarea hranei, 81
Mestecatul, 81
Meşteşuguri (artizanat), implicare în, 169
Meşteşuguri sau hobby-uri, implicare în, 168-9
Meşteşuguri, implicare în, 169
Metabolismul bazal, 85
Metabolismul glucidelor, 85
Metabolismul grăsimilor, 86
Metabolismul şi sistemul endocrin, funcţii, 85-7
Metodic, 50
Metrou, utilizare, 147
Mezencefalul, 107
Miastenia gravis, 98
Migraţia, 182
Mijloace de transport cu tracţiune animală, 147
Mimatul, 125
Miocardită, 74
Mirositul, 125
Mirosuri, 186
Mirosurile, 56, 67
Mişcare involuntară, 100, 101
Mişcarea, structuri aferente, 118-21
Mişcările coreice, 101
Mişcările de urmărire ale ochiului, 64
Mişcările distonice, 101
Mobila, 129, 156, 174
Mobila, aranjarea locuinţei cu mobilă, 153
Mobilarea locuinţei, 153
Mobilitate şi transport, produse şi tehnologii,
174
Mobilitatea articulaţiilor, 94
Mobilitatea articulaţiilor, generalizată, 94
Mobilitatea mai multor articulaţii, 94
Mobilitatea oaselor carpiene, 95
Mobilitatea oaselor tarsiene, 95
Mobilitatea oaselor, 95
Mobilitatea omoplatului, 95
Mobilitatea pelvisului, 95
Mobilitatea unei singure articulaţii, 94
Mobilitatea, 138-48
Model de dizabilitate, biopsihosocial, 20
Model de dizabilitate, CIF, 18
Model de dizabilitate, interactivă, 8, 17, 18, 19
Model de dizabilitate, medical, 19, 20
Model de dizabilitate, social, 19, 20
Modelul comportamental, 17
Modificarea mediului ambiant, 5
Modularea tiparelor de tonalitate a vorbirii, 72
Monitorizarea îndeplinirii propriei activităţi, 165
Monopareza, 96, 97, 99
Monoplegia, 96, 97, 99
Motivaţia, 51
Motive pentru a contacta serviciile de
sănătate, 4

Motricitatea fină a mâinii, 142
Munca şi angajarea în muncă, 165-6
Muncă voluntară, 166
Muşcatul, 81
Muşchii antebraţului, 119
Muşchii braţului, 118
Muşchii coapsei, 120
Muşchii din regiunea capului şi gâtului, 118
Muşchii din regiunea pelviană, 119
Muşchii din regiunea umărului, 118
Muşchii externi ai ochiului, funcţii, 64
Muşchii gambei, 120
Muşchii gleznei şi labei piciorului, 120
Muşchii intercostali, 114
Muşchii mâinii, 119
Muşchii oculari externi, 109
Muşchii oculari externi, 109
Muşchii respiratori ai toracelui, funcţii, 79
Muşchii respiratori, structură, 114
Muşchii respiratorii accesorii, funcţiile, 79
Muşchii trunchiului, 121
Muşchii ventriculari, forţă de contracţie, 74
Muşchii, funcţii 96-9,
Mutism achinetic, 96, 97
Narcolepsie, 52
Naşterea întârziată, 92
Naşterea prematură, 92
Naşterea, 92
Nasul extern, 111
Nasul, 111
Naţiunile Unite, 5, 6, 170, 206
Neatent, 50
Necesităţile zilnice, strângere, 154
Negativism, psihologic, 54
Neliniştea, 54
Nepoate, 187
Nepoţii, 187
Nervi cranieni, 107
Nervii spinali, 108
Nesinceritate, 51
Nictalopia, 62, 63, 225
Nistagmus, 64
Nivelul de ozon, 186
Norme statistice, 213
Norme, practici şi ideologii sociale, 191
North American Collaborating Centre for
ICIDH, 247
Notari, 198
Notaţii muzicale, 134
Numerele, manipulare, 60, 126
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Oasele antebraţului, 119
Oasele braţului, 118
Oasele carpiene, 95
Oasele coapsei, 120
Oasele feţei, 118
Oasele gambei, 120
Oasele gleznei şi labei piciorului, 120
Oasele mâinii, 119
Oasele regiunii gâtului, 118
Oasele regiunii pelviene, 119
Oasele regiunii umărului, 118
Oasele tarsiene, mobilitate, 95
Obezitatea, 84
Obiceiuri, 17
Obiceiuri, 190
Obiecte de gospodărie, cumpărare, 154
Obsesia, 57
Obstrucţia ureterului, 89
Ochelari şi lentile de contact, 175
Ochiul, coordonarea mâinilor, 100
Ochiul, coordonarea picior-ochi, 100
Ochiul, fixare, 64
Ochiul, funcţiile muşchilor interni, 64
Ochiul, iritaţie, 64
Ochiul, urechea şi structurile aferente, 109-10
Ocluzie intestinală, 82
Oficiali aleşi, 206
Oficiu poştal, 196
Oligozoospermia, 92
Oliguria, 89
Omoplat imobil, 95
Omoplat, rotat median, 95
Opinii şi credinţe, 190
Opoziţional, 50
Optimismul, 50
Orbita, 109
Ordonarea evenimentelor, 58
Organe genitale, 116
Organele corpului, 10, 12
Organizarea cerinţelor zilnice, 130
Organizarea dietei şi exerciţiilor de fitness
zilnice, 152
Organizarea propriului nivel de activitate, 131
Organizarea rutinei, 129
Organizaţia Internaţională pentru Standardizare
(ISO), 173, 192, 251
Organizaţii caritabile, implicarea în, 168
Organizaţii culturale, 8, 169, 177, 187, 198,
199,249
Organizaţii de recreare şi de petrecere a
timpului liber, 148, 168, 199
Organizaţii de sprijin reciproc, 198, 199
Organizaţii financiare, 200
Organizaţii non-profit, 199

Organizaţii politice internaţionale, 192, 206
Organizaţii sportive, 125, 177, 199
Orgasm, 90, 91, 92
Orientare în raport cu sine şi cu ceilalţi,
cunoaştere şi confirmare, 48
Orientarea în timp, 49
Orientarea la persoană, 49
Orientări sociale în relaţii, 159
Ortografia, 125
Ortotist, protezist, 188
Ovarele, 116
Pădure, incendiu, 184
Palate, 111
Palatul tare, 111
Palpitaţia, 80
Pancreas, 115
Panouri de semnalizare, 179, 180, 181
Paralizie intestinală, 82
Paralizie musculară, 96
Paralizie, generală, 98
Parapareza, 96, 98, 99
Părăsirea locului de muncă, 165
Parcuri, conservare şi rezervaţii naturale,
produse şi tehnologii, 181
Parcursul existenţei, variaţii, 218
Parestezia, 67, 68
Pareza musculară, 96
Pareză, 98, 99
Părinţi adoptivi, 187
Părinţi, 162, 163, 164, 187
Parteneri, 187
Participare, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15,16, 18, 20,
123, 213, 229, 234, 237
Participare, standard, 213
Părţile anatomice, 10, 12, 213
Părul şi unghiile, funcţii, 104
Părul, creştere, 104
Părul, funcţii, 103, 104, 149
Părul, structura, 122
Păstrarea locului de muncă, 165
Patinat, 146
Patologie, 12
Paznici, 162, 187
Pelvis imobil, 95
Pelvisul, mobilitate, 95
Penisul, 117
Pensii, 202, 251
Percepţia auditivă, 55
Percepţia gustativă, 56
Percepţia tactilă, 56
Percepţia vizuală, 56
Percepţia vizual-spaţială, 56

294

CIF

Index

Percepţii olfactive, 56
Performanţă, calificator, 123, 226, 229, 230,
231, 232, 235, 237
Performanţă, construct, 8, 11, 14-5, 17, 19, 22,
23, 24, 123-4, 216, 229-32, 235, 237
Peristaltism, 82
Perseverare, perseverenţă 57, 101
Perseverenţa motorie, 101
Persoane cu dizabilităţi şi CIF, 242
Persoane cu dizabilităţi, 5, 7
Persoane de îngrijire şi asistenţi personali, 188
Persoane în funcţii de conducere, 187
Persoane în funcţii subordonate, 188
Persoane necunoscute, 188
Personalitate, 50, 55
Perspectiva individuală asupra funcţionării şi
dizabilităţii, 3,7,8, 10, 13,14, 15, 16, 17, 20,
213
Perspectiva societăţii asupra dizabilităţii, 6, 7,
15, 16, 27, 213
Piciorul, structură, 120
Pielea capului şi din regiunea gâtului, 122
Pielea din extremitatea inferioară, 122
Pielea din extremitatea superioară, 122
Pielea din regiunea pelviană, 122
Pielea din regiunea umărului, 122
Pielea şi structurile aferente, funcţii, 103-4
Pielea trunchiului şi spatelui, 122
Pielea, 70, 103, 122
Pielea, calitatea, 103
Pielea, fotosensibilitate, 103
Pielea, funcţia de izolant, 103
Pielea, funcţii de protecţie, 103
Pielea, funcţii glandulare, 103
Pielea, funcţii reparatorii, 103
Pielea, îngrijire, 149
Pielea, întărire, 103
Pieptănatul, 150
Pierderea sarcinii, 92
Pierderi de greutate, 84
Pigmentaţia, 103
Pilotarea unui avion, 147
Plămânii, 114
Planificare, 5, 57, 155, 157, 180, 194
Planificarea şi amenajarea spaţiului, 180
Planificarea transportului, 197
Planificarea, 57
Plante, 173
Plantele, 183
Planuri, îndeplinire, 57
Planuri, întocmire, 130
Pleoapele, 109
Pleoapele, funcţii, 64
Pleoapele, reflexul de protecţie, 64

Plin de viaţă, sentiment, 50
Ploaia, 183
Pofta, 51
Polimenoreea, 91
Politica în domeniul politicului, 206
Politici de exploatare a terenului din mediul
rural, 180
Politici de exploatare a terenurilor urbane, 180
Politici de media, 200
Politici de muncă şi angajare în muncă, 5, 206
Politici de patrimoniu şi conservare, 194
Politici de planificare a mediului ambiant, 194
Politici de planificare a spaţiilor deschise, 194
Politici de suport social, 203
Politici de transport, 197
Politici de utilizare a terenurilor, 180
Politici economice, 201
Politici juridice, 198
Politici pentru utilităţi, 196, 297
Politici sociale, 5
Politici, sisteme şi servicii de planificare a
spaţiilor deschise, 194
Politici, sisteme şi servicii în domeniul
politicului, 206
Politici, sisteme şi servicii juridice, 198
Politici, sisteme şi servicii pentru utilităţi, 195
Politicile de protecţie civilă, 198
Poliţie, 198
Poliuria, 89
Poluarea solului, apei sau aerului, 184
Populaţia, 182
Populaţia, studii şi sondaje, 5
Poşta electronică, 196
Poştă terestră sau aeriană, 196
Poziţia aplecat, 139
Poziţia corpului, menţinere, 139
Poziţia corpului, schimbare şi menţinere,
138-41
Poziţia corpului, schimbarea poziţiei de bază,
138
Poziţia culcat cu faţa în sus, 139
Poziţia culcat, 138
Poziţia culcat, menţinerea, 139
Poziţia în picioare, 139
Poziţia în picioare, menţinere, 140
Poziţia pe vine, menţinere, 139
Poziţia pe vine, 138
Poziţia şezând, 139
Poziţia şezând, menţinere, 140
Precipitaţii, 183
Pregătire profesională pentru comerţ, 164
Pregătire profesională, 164
Preludiu sexual, 90
Preşcolar 164, 204
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Presiunea din urechi, 66
Presiunea sangvină, creştere, 76
Presiunea sangvină, funcţii, 76
Presiunea sangvină, menţinere, 76
Presiunea sangvină, scădere, 76
Prevenire, 6, 13
Priapism, 90
Prieteni, 187
Prietenie, crearea de, 162
Prietenie, găsirea şi stabilirea de relaţii de, 160
Prietenos, 50
Principii matematice, aplicare, 127
Principii taxonomice, 211
Prinderea obiectelor, 143
Procese penale, 198
Procesul de gândire, 56
Producerea sângelui, 74, 76
Producerea sunetelor vorbirii, 71
Producerea unei diversităţi de sunete, 73
Producţie şi fabricaţie, servicii, sisteme şi
politici, 193
Produse făcute de mâna omului, 173
Produse naturale, 173
Produse şi tehnologii ajutătoare pentru educaţie,
175-6
Produse şi tehnologii de comunicare, 175
Produse şi tehnologii ajutătoare pentru
comunicare, 175
Produse şi tehnologii ajutătoare pentru cultură,
recreare şi sport, 177
Produse şi tehnologii generale pentru
comunicare, 175
Produse şi tehnologii pentru angajarea în
muncă, 176
Produse şi tehnologii pentru comunicare, 175
Produse şi tehnologii pentru cultură, recreare şi
sport, 177
Produse şi tehnologii pentru educaţie, 176
Produse şi tehnologii pentru proiectare şi construcţie în vederea identificării traseului, parcurgerea lui şi indicarea locaţiei în clădirile
publice şi private, 179
Produse şi tehnologii pentru proiectarea şi construcţia accesului la facilităţile din interiorul
clădirilor publice şi private, 178-9
Produse şi tehnologii pentru proiectarea şi construcţia intrărilor şi ieşirilor din clădiri publice
şi private, 178-9
Profesori, 164, 187, 188
Profilul sănătăţii unei persoane, codificare, 224
Profunzimea respiraţiei, 79
Programe de asigurări sociale, 201
Programe de asistenţă socială, 2012
Programe de beneficii sociale, 251

Programe de eliminare a sărăciei, 201, 202
Programe de fitness, a se implica în, 168
Programe de formare, 204
Programe de suport social, 202
Proiectanţi, 188
Promovarea şi obţinerea de alte avansări la locul
de muncă, 165
Proteze dentare, îngrijire, 150
Proteze neurale, 174
Proteze vocale, 175
Pselism, 72
Puncte de referinţă, dizabilitate, 21
Puntea cerebeloasă, 107, 262
Pupitre şi fişiere, 176
Puterea muşchilor de pe o parte a corpului, 97
Puterea muşchilor din jumătatea inferioară a
corpului, 96
Puterea muşchilor trunchiului, 97
Puterea muşchilor tuturor membrelor, 96
Puterea muşchilor unui singur membru, 96
Puterea muşchilor, 96-7
Puterea muşchilor, muşchii izolaţi şi grupele de
muşchi, 96
Puterea muşchilor, toţi muşchii corpului, 97
Radio şi înregistratoare audio, 175
Radio, 125, 199, 200
Răguşeala, 71
Rampe mobile sau fixe, 178, 179
Rase, 7, 17
Răspândirea gândirii, 57
Răspuns imunitar, 77
Răspuns imunitar, non-specific, 77
Răspuns imunitar, specific, 77
Războaie, 184
Reacţie la mişcarea involuntară,100
Reacţii de corectare a poziţiei corpului, 100
Reacţii de sprijin, 100
Reacţii defensive, 100
Reacţii posturale, 100
Reacţiile de echilibru, 100
Realizarea de evidenţe scrise, 127
Reamintire, 53, 54
Receptarea limbajului scris, 59
Receptarea limbajului semnelor, 59
Receptarea limbajului vorbit, 59
Receptarea limbajului, 58
Recoltarea legumelor şi fructelor, 154
Recreare şi petrecerea timpului liber, a seangaja
în, 168
Recunoaşterea literelor şi alfabetelor, 125
Referitor la angajat, 161
Referitor la angajator, 161
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Reflex incontinenţă, 89
Reflex, biceps, 99
Reflexe generate de alţi stimulii exteroceptivi,
99
Reflexe generate de stimuli nocivi, 99
Reflexe motorii, 99
Reflexul achilian al gleznei, 99
Reflexul articular local automat, 99
Reflexul bicepsului, 99
Reflexul de retragere, 99
Reflexul mişcării de întindere, 99
Reflexul radiusului, 99
Reflexul rotulian, 99
Regimul alimentar, menţinerea balanţei
alimentare, 152
Regiunea pelviană, structură, 119
Regiunea umărului, structură, 118
Regulile Standard pentru egalizarea şanselor
pentru persoanele cu dizabilităţi (1993), 6,
170
Regurgitare, 82
Rehidratarea, 86
Relaţii cu colegii, stabilire, 162
Relaţii cu colocatarii, stabilire, 162
Relaţii cu prietenii, stabilire, 162
Relaţii cu vecinii, stabilire, 162
Relaţii cu cunoştinţe, stabilire, 162
Relaţii cu fraţi şi surori, menţinere, 163
Relaţii cu soţul/soţia, stabilire şi menţinere de,
163
Relaţii informale cu colegii, stabilire de, 162
Relaţii informale cu colocatari, stabilire de, 162
Relaţii informale cu cunoştinţe, stabilire de, 162,
282
Relaţii informale cu prieteni, stabilire de, 162
Relaţii informale cu vecinii, stabilire de, 162
Relaţii interpersonale particulare, 161-3
Relaţii intime, menţine, 163
Relaţii romantice, menţinere, 163
Relaţii romantice, stabilire şi menţinere, 163
Relaţii sexuale, menţinere, 163
Relaţii sociale informale, stabilire, 161
Relaţiile din familia extinsă, crearea de, 163
Relaţiile părinte-copil, menţinerea, 162
Relaţionare ca părinte, 162
Relaţionare ca soţie, 163
Relaţionare cu persoane de conducere, 161
Relaţionare cu persoane egale, 161
Relaţionare cu persoane necunoscute, 161
Relaţionare cu persoane subordonate, 161
Relaţionarea cu un copil, 162
Relaxarea, a se angaja în, 168
Releu telefonic, 196
Religie organizată, a se angaja în, 169

Religie şi spiritualitate, a se implica în, 169
Rememorarea, 54
Repararea hainelor, 156
Repararea mobilierului şi accesoriilor, 157
Repetarea sunetelor, 72
Repetiţie, 125
Respect şi căldură în relaţii, 159
Respectarea de reguli, 126
Respectarea sfatului medicului şi a altor
recomandări privind sănătatea, 152
Respectarea sfatului medicului şi a altor
recomandări privind sănătatea, 152
Respectul, ghid etic de utilizare a CIF, 244
Respiraţia pe gură, 79
Respiraţia, ritm şi profunzime, 78
Respiraţie neregulată, 78
Respiraţie paradoxală, 78
Respiraţie scurtă, 80
Respiraţie şuierată, 80
Respiraţie superficială, 79
Responsabilităţi, a face faţă, 131
Restricţii de participare, 3, 7, 8, 14, 15, 19, 123,
213, 229
Resurse economice, control, 167
Resurse umane şi servicii de management al
personalului, 205
Retardarea mintală, 49
Retenţia apei, 86
Retenţia urinară, 89
Retenţia urinei, 89
Retina, 109
Retras, 51
Rezervaţii naturale, 181
Rezistenţă fizică, 80
Rezolvarea de probleme complexe, 127
Rezolvarea de probleme simple, 127
Rezolvarea de probleme, 127
Rezolvarea de probleme, 58
Ricşă, utilizare, 147
Ridicarea obiectelor, 142
Ridicatul obiectelor, 141
Rinichii, 116
Rinichii, funcţii, 89, 283
Ritm respirator, 78
Ritmul circadian, 52
Ritmul gândirii, 56
Ruminaţia, 57
Rute de transport, 194
Săli de spectacole şi stadioane, locuri accesibile,
178
Salivaţia, 81
Salubrizare, igienizare, 196
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Salubrizarea termenilor, 243
Salutul, exprimarea obişnuită a, 135
Sănătate, asigurare, 5, 201
Sănătate, cercetare în, 4, 5
Sănătate, componente, 4
Sănătate, condiţii de, 3, 4, 7, 8, 13, 16, 17, 19,
212, 224
Sănătate, consecinţe/deznodământ, 4, 5
Sănătate, determinanţi, 4
Sănătate, domenii conexe, 3, 7, 8, 21, 22, 212
Sănătate, domenii, 3, 7, 22, 211-2
Sănătate, etiologia condiţiilor de, 4, 13
Sănătate, evaluarea consecinţelor, 5, 23, 220
Sănătate, evitarea riscurilor pentru, 152
Sănătate, îngrijirea altora, 152
Sănătate, lucratori în domeniul îngrijirii, 5
Sănătate, politici, 5, 204
Sănătate, profesionişti, 188
Sănătate, promovare, 6
Sănătate, servicii de promovare şi prevenire a
bolilor, 203
Sănătate, servicii, sisteme şi politici, 203
Sănătate, sistem, 203, 212
Sănătate, sisteme de informaţii, 5
Sănătate, sisteme de îngrijire, 5, 6
Sănătate, stări de, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 20, 21,
22, 212, 220
Sănătate, statistici, 5
Sănătate, urmarea recomandărilor de, 152
Sănătatea mintală, 220, 247, 250
Sănătatea ocupaţională şi servicii de securitate,
205
Sănătatea populaţiei, 4
Sănătatea populaţiei, sondaje, 6
Sângele, funcţia de transport a metaboliţilor, 77
Sângele, funcţia de transport a oxigenului, 77
Sânul şi mameloanele, 116
Sărăcia, 171, 233
Sarcină de lucru, 7, 10, 11, 14, 15, 123, 216,
229, 243, 239
Sarcina ectopică, 92
Sarcina, 92, 212
Sarcini domestice, 154-6
Sarcini şi cerinţe generale, 129, 132
Săritul, 145
Scanere, 174, 176
Scaun cu rotile, 174-5, 239
Scaune apoase, 83
Scaune cu rotile, întreţinere, 157
Schiatul, 146
Schimbare a aranjării mentale, 58
Schimbare socială, 20
Schimbarea centrului de greutate a corpului,
139

Schimbarea locului unei persoane din poziţia
culcat, 140
Schimbarea locului unei persoane din poziţia
şezând, 140
Schimbarea locului unei persoane, 140
Schimbarea şi menţinerea poziţiei corpului,
138-41
Schimbări legate de timp, 185
Schimbul de mărfuri, 167
Schimburi de bunuri şi servicii, 166
Schimburi de capital sau proprietate, 167
Şchiopătatul, 102
Schiţare, 134
Şcoală primară, 204
Scotom, 62, 63
Scrierea de mesaje, 135
Scrisul, 59, 127
Scrupulos, 50
Scutere, 174
Secvenţe cronologice, 58
Semnalizare prin panouri şi iluminat stradal,
180
Semne matematice, utilizare, 126
Semne şi simboluri, exprimare şi producere,
134
Semnele formale ale limbajului, 134, 135
Sens semantic şi simbolic, organizare, 59
Sensibilitate vizuală la contrast, 63, 220
Sensibilitatea la lumină, 63, 225
Sensibilitatea la presiune, 68
Sensibilitatea la stimuli nocivi, 68
Sensibilitatea la temperatură, 67
Sensibilitatea la vibraţii, 68
Sentimentul de a fi prea gras sau prea slab, 61
Sentimentul de tristeţe, 55
Senzaţia de astupare în piept, 80
Senzaţia de cădere, 66
Senzaţia de corp străin care merge pe piele, 103
Senzaţia de corp străin în ochi, 64
Senzaţia de dilatare a stomacului, 84
Senzaţia de durere, 68
Senzaţia de greutate a muşchilor, 102
Senzaţia de înţepături de ace, 103
Senzaţia de muşchi înţepenit, 102
Senzaţia de ochi obosit, 64
Senzaţia de rigidizarea muşchilor, 102
Senzaţia de spasm muscular, 102
Senzaţia de vertije, legănat sau clătinat, 66
Senzaţia de vomă, 84
Senzaţie de stomac umflat, 84
Senzaţii/sentimente, 55, 64
Senzaţii aferente funcţiilor cardiovasculare şi
respiratorii, 80
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Servicii, sisteme şi politici de comunicare, 196
Servicii, sisteme şi politici de muncă şi angajare
în muncă, 205
Servicii, sisteme şi politici de suport social, 202
Servicii, sisteme şi politici de transport, 196
Servicii, sisteme şi politici economice, 200
Servicii, sisteme şi politici, 192, 207
Serviciile de protecţie civilă, 197
Serviciile, sistemele şi politicile de protecţie
civilă, 197
Servirea hranei, 155
Servirea mesei, 154
Sesiunea Mondială a Sănătăţii, 3, 25, 246, 249
Sesizarea apăsării/presiunii pe piele, 68
Sesizarea cald - rece, 67
Sesizarea gustului acru, 67
Sesizarea gustului amar, 67
Sesizarea gustului dulce, 67
Sesizarea gustului sărat, 67
Sesizarea mirosurilor, 67
Sesizarea poziţiei relative a părţilor corpului, 67
Sesizarea presiunii, 67
Sesizarea prezenţei sunetelor, 65
Sesizarea stimulilor nocivi, 67
Sesizarea suprafeţelor şi materialelor, 67
Sesizarea temperaturii, 67
Sesizarea trepidaţiilor sau oscilaţiilor, 68
Sesizarea vibraţiilor, 67
Sfidare, 50
Sfincterul anal, incompetenţa, 83 SIDA, 240
Simboluri ştiinţifice, 134
Simptome şi semne, 13
Sindicatele, 205, 206
Sindrom premenstrual, 91
Sinteza sunetelor percepute de ambele urechi,
65
Sistem imunitar, structură, 113
Sistematizare, 57
Sisteme de asigurări sociale, 202
Sisteme de control al vocii, 174, 176
Sisteme de informaţii, 5
Sisteme de media, 200
Sisteme de muncă şi angajare în muncă, 205
Sisteme de notaţii simbolice, 134
Sisteme de planificare a spaţiilor deschise, 194
Sisteme de semnalizare, 175
Sisteme de suport social, 202
Sisteme de transmisie a sunetelor, 175
Sisteme de transport, 197
Sisteme economice, 201
Sisteme în domeniul politicului, 206
Sisteme pentru utilităţi, 195
Sisteme, 192

Senzaţii aferente funcţiilor genitale şi
reproductive, 92
Senzaţii aferente funcţiilor muşchilor şi
mişcării, 102
Senzaţii aferente funcţiilor urinare, 90
Senzaţii aferente pielii, 103
Senzaţii aferente sistemului digestiv, 84
Senzaţii asociate cu auzul şi funcţia vestibulară,
66
Senzaţii asociate cu ochiul şi structurile aferente
acestuia, 64
Senzaţii de absenţă a bătăii inimii, 80
Senzaţii de ameţeală, 66
Senzaţii de apăsare a pieptului, 80
Senzaţii de arsuri în ochi, 64
Senzaţii de golire incompletă a urinei, 90
Senzaţii de iritare în ureche, 66
Senzaţii de presiune/apăsare în spatele ochiului,
64
Separarea şi combinarea sunetelor, 65
Sept nazal, 111
Servicii de ambianţă a locului de muncă, 205
Servicii de asigurări sociale, 201
Servicii de asigurări, 200
Servicii de comunicare cu circuit închis, 199
Servicii de formare, 204
Servicii de îngrijire pe termen lung, 203
Servicii de îngrijire primară, 203
Servicii de media, 199
Servicii de muncă şi angajare în muncă, 205
Servicii de planificare a spaţiilor deschise, 194
Servicii de plasament forţă de muncă, 205
Servicii de plasament, 205
Servicii de reabilitare medicală, 203
Servicii de reabilitare, 5, 23, 203, 220, 246, 247,
250
Servicii de relaţii de muncă, 205
Servicii de reportaje de presă, 199, 200
Servicii de sprijin financiar, 201, 202
Servicii de suport pentru transport, 202
Servicii de suport social, 202
Servicii de transport, 197
Servicii de urgenţă, 195, 198
Servicii economice, 200
Servicii ergonomice, 205
Servicii în domeniul politicului, 206
Servicii juridice, 198
Servicii pentru asigurarea continuităţii
vocaţionale, 205
Servicii pentru utilităţi, 195
Servicii, sisteme şi politici pentru producerea
de bunuri de consum, 192
Servicii, sisteme şi politici de asigurări sociale,
201
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Sistemele cardiovascular şi respirator, senzaţiile
şi funcţiile adiţionale ale, 79-80
Sistemele cardiovascular, hematologic,
imunologic şi respirator, funcţii, 74-80
Sistemele cardiovascular, imunologic şi
respirator, structura, 113-4
Sistemele de protecţie civilă, 197
Sistemele hematologic şi imunologic, funcţii,
76-8
Sistemele organismului, 4, 7, 10, 12
Sistemul cardiovascular, funcţii, 74-6
Sistemul digestiv, funcţii, 81-5
Sistemul digestiv, metabolic şi endocrin, funcţii
81-88
Sistemul nervos parasimpatic, 108
Sistemul nervos simpatic, 108
Sistemul nervos, structură, 107-8
Sistemul respirator, funcţii, 78-9
Sistemul respirator, structură, 113
Sistemul urinar, structură, 116
Slăbirea muşchilor, 96
Socializarea, 169
Somatizarea, 57
Somnul, 52
Somnul, adormirea, 52
Somnul, calitate, 52
Somnul, menţinerea, 52
Somnul, MRO, 52
Soră, relaţionare ca soră şi cu surori, 163
Soţ, 163
Soţi/soţii, 187
Spălatul cu periuţa de dinţi, 150
Spălatul întregului corp, 149
Spălatul pe părţile corpului, 149
Spălatul şi uscatul hainelor, 155
Spălatul vaselor, oalelor şi a ustensilelor de
bucătărie, 155
Spasm al stomacului, 84
Spasm muscular, 102
Spasmul bronhial, 78
Spasticitatea muşchilor, 97
Spaţiu de locuit, cumpărare, 153
Spaţiu de locuit, dobândire, 153
Spaţiu de locuit, închiriere, 153
Spiritualitate, a se implica în, 170
Spitale, 203, 204
Splina, 113
Sport, a se implica în, 169
Sprâncenele, 109
Sprijin şi relaţii, 187-9
Stabilire de relaţii, 160
Stabilire de relaţii, informale, 161
Stabilirea de relaţii cu colegii, 162
Stabilitatea articulaţiilor, 94

Stabilitatea articulaţiilor, generalizată, 95
Stabilitatea mai multor articulaţii, 95
Stabilitatea unei singure articulaţii, 95
Stagiu de intern, 165
Standarde biomedicale, 12
Standarde de securitate a vieţii şi protecţie
contra incendiilor, 193
Stare de bine, 211-2
Stare de posesie, 48
Starea de trezie, 48, 52
Stări vegetative, 48
Statestezia, 67
Statutul social sau, 160, 170, 214
Status biomedical, 12
Statut juridic de cetăţean, 170
Statut social, 214
Stereotpii, 101
Ştergerea corpului, singur, 149
Ştergerea prafului, 155
Sterilitatea, 92
Sticle şi conserve, a deschide, l51, 152
Stigmatul, 16, 19, 239
Stil de viaţă, 17
Stimuli oculari, 56
Stomacul, 115
Strănutul, 79
Stresul, 212
Structura bazinului, 116
Structura organismului, 4, 7, 10-3, 17, 21-4,
105, 213, 219, 224, 227
Structura organismului, standard, 213
Structura sistemului reproductiv, 116
Structura trunchiului, 120
Structuri gramaticale, organizare, 59
Structuri scheleto-musculare aferente mişcării,
adiţionale, 121
Structurile genital-urinare şi reproductive, 116-7
Structurile genital-urinare şi reproductive, 116-7
Studiul de teren din timpul reviziei ICIDH-2, 3,
248
Stupor, 48
Subfertilitate, 92
Subponderabilitate, 84
Subţierea pielii, 103
Succesiunea mişcărilor complexe, 60
Suflatul, 79
Sughiţ, 81
Sumar de măsuri privind sănătatea populaţiei, 4
Sunet de clopoţel în urechi, 66
Sunete care distrag, 185
Sunete muzicale vocale, producere, 73
Sunetul, 185
Supervizori, 187
Supraponderabilitate, 84
Suptul, 81
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Tăbliţe de comunicare, 175
Tacâmuri, folosire, 151
Tahicardia, 74
Tahilalia, 72
Tăiatul alimentelor în felii, 155
Tăiatul şi ruperea alimentelor în bucăţi, 151
Tangenţialitatea, 56, 57
Târâtul, 145
Taxi, utilizare, 147
Tehnici de comunicare, folosire, 136
Telefonul, 175, 196
Telefonul, utilizare, 136
Teletext, 196, 200
Teletip, 196
Televiziune, 175, 199, 200
Temperament, 50
Temperat, 50
Temperatura corpului, 87
Temperatura corpului, menţinere, 87
Temperatura, 183
Tensiune musculară, 97
Tensiunea, 54, 55
Terapeuţi ocupaţionali, 188
Terenuri agricole, 180
Termenii de excludere în CIF, 221
Teste, 117
Tetrapareza, 96, 98, 99
Tetraplegia, 96, 98, 99
Textile, 174
Ticurile, 101
Ticurile verbale, 101
Timid, 51
Timiditatea, 50
Timpul, alocare de timp pentru evenimente, 58
Timpul, experienţă, 61
Timpul, gestionare, 130
Timpul, organizare, 58
Timusul, 113
Tinitus, 66
Ţipatul cu voce tare, 72
Ţipatul, 72
Tipuri de alergare, 102
Tipuri de mers, 102
Toleranţă în relaţii, 159
Toleranţă în relaţii, a arăta, 159
Toleranţă la alimente, 83
Toleranţă la cald, 87
Toleranţă la efort, 80
Toleranţă la rece, 87
Tonus muscular, 97.8
Tonus muscular, muşchii de pe o parte a
corpului, 97
Tonus muscular, muşchii din jumătatea
inferioară a corpului, 98
Tonus muscular, muşchii izolaţi şi grupele de
muşchi, 97

Tonus muscular, muşchii trunchiului, 98
Tonus muscular, muşchii tuturor membrelor, 98
Tonus muscular, muşchii unui singur membru,
97
Tonus muscular, toţi muşchii corpului, 98
Tornade, 184
Torticolis, 97
Traheea, 113
Trăirea sinelui şi a timpului, 60
Transa, 48
Transpiraţia, 103
Transpiraţii nocturne la menopauză, 92
Transportul hranei prin stomac şi
intestine, 83
Transportul obiectelor, 141
Transportul public, 197
Tranzacţii economice complexe, 167
Tranzacţii economice de bază, 166
Trasee şi semnalizare, 180
Trauma, 8, 212
Tremurul, 101
Trenul, utilizare, 147
Tribunale, judecătorii şi alte instituţii, 198
Trist, sentiment, 50
Tromboembolism, 75
Trompele uterine, 116
Tulburare, 4, 8, 13, 212
Tulburări motorii aferente somnului, 101
Tur de vizitare, 168
Turism şi călătoriile de plăcere, a se implica în,
168
Tuşitul, 79
Tutori, 187
Ucenicia (pregătirea pentru muncă), 165
Ucenicia, programe, 204
Ulcere, 103
Ulcerul de decubit (escarole), 103
Umăr imobil, 94
Umezirea vaginului, 90
Umiditate, 183, 186
Unchi, 163, 187
Unelte, 126, 143, 153, 157, 174, 176
Unelte, de întreţinere şi reparaţii, 157
UNESCO's International Standard Classification of Education, 204
Unghiile degetelor de la picioare, 122
Unghiile degetelor de la mâini, 122
Unghiile, funcţii, 103, 104, 122
Unghiile, îngrijirea, 149
Unghiile, structură, 122
Uniunea Europeană, 206
Ura, 55
Ureche, 109
Ureche, canalele semicirculare, 110
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Utilizarea de maşini pentru scris, 136
Utilizarea de servicii, 13
Utilizarea maşinilor de scris, 136

Ureche, canalul lui Eustache, 109
Ureche, labirintul vestibular, 110
Ureche, membrana timpanului, 109
Ureche, oscioarele, 109
Urechea externă, 109
Urechea internă, 110
Urechea internă, funcţii, 66
Urechea medie, 109
Ureterele, 116
Uretra, 116
Uretrele, funcţii, 89
Urinare de urgenţă, 89
Urinare, frecvenţă, 89
Urinare, funcţii, 89
Urinare, reglare, 150
Urinarea involuntară, 89
Urinatul involuntar, 89
Urmăritul cu privirea, 125
Uşi automate/mecanice/electrice, 178, 179
Uterul, 116
Utilităţi, 195
Utilizare de mijloace de transport motorizate
private, 147
Utilizarea clinică a CIF, aspecte etice, 244-5
Vehicule, întreţinere, 157
Vene varicoase, 75
Venele, 113
Venele, funcţii, 75
Venos, 75
Vertij, 66
Veselie, 50
Vezica şi canalele biliare, 115
Vezica urinară hipotonică, 89
Vezica urinară, 116
Vezica urinară, funcţii, 89
Vezica urinară, senzaţia de plin, 90
Viaţă bună, 211
Viaţa comunitară, angajare în, 168
Viaţa cotidiană, organizare, 131
Viaţa cotidiană, produse şi tehnologii, 174
Viaţa cotidiană, realizare, 130
Viaţa de zi cu zi/domestică, 153-8
Viaţa economică, 166-7
Viaţa politică a cetăţenilor, a se angaja în, 170
Viaţa politică şi calitatea de cetăţean, a se
implica în, 170
Viaţa socială a cetăţenilor, a se implica în, 170
Vibraţii, 186
Vigilitatea, 48
Vigoare, 51
Vindecare, 103

Vaginismul, 90
Vaginul, 116
Valori, 190, 214, 237
Vălul palatin moale, 111
Vânătăi/echimoze, 103
Vântul, 184
Variaţie şi clasificare culturală, 218, 247
Variaţii în funcţie de anotimp, 184
Vârsta, l7
Vasele limfatice, funcţii, 78
Vasele sangvine, funcţii, 75
Văzul şi funcţii aferente, 62-4
Văzul, funcţii, 62, 63, 220, 225
Vecinii, 161, 187, 190, 224
Vecinii, stabilire de relaţii, 162
Vedere tubulară, 62, 63
Vederea colorată, 56, 62, 63, 184
Vehicule acţionate de oameni, utilizare, 147
Vehicule motorizare şi nemotorizate, 174
Vitalitatea, 51, 80
Vitamine şi alte suplimente nutritive, 173
Viteza vorbirii, 72
Vitiligo, 238
Vocalizare alternativă, 72
Vocea şi vorbirea, funcţii, 71-3
Vocea şi vorbirea, structuri aferente, 111-2
Vocea, calitate, 71
Vocea, funcţii, 71
Vocea, producere, 71
Voma, 66
Vomitatul, 81, 82
Vorbirea cu repetarea involuntară de silabe, 72
Vorbirea monotonă, 72
Vorbirea, 59, 134
Vorbirea, fluenţă şi ritm, 72
Vorbirea, modularea tiparelor de tonalitate, 72
Votarea, 170, 206
Xeroftalmia, 64
Zâmbetul, 134
Zăpada, 183
Zgâriatul, 104
Ziare, 127, 199, 200
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