
 

21 SEPTEMBRIE -  ZIUA MONDIALĂ PENTRU 

COMBATEREA BOLII ALZHEIMER 

 

Cu ocazia Zilei Mondiale pentru combaterea bolii Alzheimer s-a desfășurat o campanie 

stradală de informare, sensibilizare și conștientizare cu privire la boala Alzheimer prin 

distribuirea de materiale informative (pliante, flyere). 

Aceasta a fost motivată de necesitatea de a face cunoscute semnele de avertizare ale bolii 

Alzheimer. Semnele timpurii ale bolii pot fi subtile și adesea dificil de diferențiat de 

simptomele procesului natural de îmbătrânire. Dacă se pune un diagnostic precoce, pot fi 

luate măsuri pentru gestionarea stării și îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele 

afectate și familiile acestora. 

Oferim: 

 un program terapeutic centrat pe persoană, pentru a satisface nevoile persoanei 

diagnosticate cu boala Alzheimer într-un mediu cald, primitor și sigur, oferind în 

același timp sprijin și stimulare; 

 suport pentru familiile persoanelor cu această afecțiune prin consiliere, grup de 

sprijin, întâlniri tematice și alte activități de relaxare și socializare  în vederea găsirii 

echilibrului între sarcina îngrijirii celui drag și celelalte responsabilități. 



 

  

 
 

 

În prezent, în România avem aproximativ 350.000 

de persoane diagnosticate cu boala Alzheimer, 

mult peste media europeană. 

 

Pentru moment, cauza bolii este necunoscută și nu 

există întotdeauna tratament eficient, motiv pentru 

care îngrijirea acordată este cea care face 

diferența în creșterea calității vieții persoanelor cu 

Alzheimer. 

 

Căutarea ajutorului și a sprijinului de-a lungul 

călătoriei în lumea unei persoane cu Alzheimer 

reprezintă o necesitate.  

 

 
 

 

 

 

 

Aveți persoane dragi afectate  de boala 

Alzheimer? 

Vă întrebați cum să gestionați situația? 

 

Noi știm că nu e ușor și te înțelegem pe 

deplin. 

 
Sprijinim persoanele cu Alzheimer să mențină un 

stil de viață activ prin integrarea prezentului în viața 

lor organizând activități de reabilitare cognitivă, 

redobândirea încrederii  în sine și socializare. 

De asemenea, suntem suport pentru familiile 

persoanelor cu această afecțiune prin consiliere, 

grup de sprijin, întâlniri tematice și alte activități de 

relaxare și socializare  care conduc la o înțelegere 

mai clară a modului în care pot sprijini persoanele 

dragi cu Alzheimer. 

Pentru mai multe informații ne găsiți la: 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI 

Str. Brăilei nr.138 B, parter,  

camera 5 și camera 7 

Telefon 0236/311086. 0372848112, 

 interior 142, 144 
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 “Împreună în labirintul uitării” 

 

 



 

 
Maladia Alzheimer este o afecțiune 

degenerativă care afectează zone ale 

creierului ce controlează memoria, înteligența, 

capacitatea de judecată, limbajul și 

comportamentul. 

 
Cele 10 semne de avertizare  pentru boala 

Alzheimer: 

 

 pierderi de memorie 

 dificultăți în îndeplinirea îndatoririlor 

 tulburări de limbaj 

 dezorientare temporo-spațială 

 tulburări de judecată 

 probleme cu gândirea abstractă 

 punerea anumitor obiecte în locuri 

 neobișnuite 

 tulburări ale dispoziției și modificări 

 rapide ale stării de spirit 

 modificări ale personalității 

 lipsa inițiativei manifestată prin 

 somnolență continuă 

 

 
 

 
 
 

BOALA 
ALZHEIMER 

cei 5A 
 

ANOMIA 
Incapacitatea de a ne aminti 

numele obiectelor 

 
APRAXIA 

Confuzia unor obiecte, 
incapacitatea de a le folosi 

 
AGNOZIA 

Incapacitatea de a recunoaște 
obiecte, senzații, mirosuri 

cunoscute 

 
AMNEZIA 

Pierderea memoriei 
 

AFAZIA 
Incapacitatea de exprimare 

 

 

 

 

 

 

 

Sfaturi utile privind îngrijirea 

unui bolnav cu Alzheimer 

 

Persoanele diagnosticate cu Alzheimer pot fi 

destul de greu de îngrijit întrucât 

experimentează un mix de emoții alcătuit din: 

confuzie, frustrare, furie, teamă, întristare și 

depresie. 

 

Dacă ai grijă de o persoană care suferă de 

Alzheimer trebuie să: 

 

 înveți mai multe despre boala persoanei 

dragi și cum va progresa de-a lungul 

anilor; 

 stabilești rutine zilnice care întăresc 

sentimentul de siguranță; 

 planifici activitățile zilnice  pentru ai ține pe 

cei dragi activi și implicați; 

 îmbunătățești abilitățile de comunicare 

pentru a face  îngrijirea mai puțin stresantă 

și calitatea relației cu persoana bolnavă 

mai bună; 

 asiguri o dietă nutritivă adecvată; 

 soliciți ajutorul celor din jur dacă realizezi 

că nu mai faci față; 

 îți iei cel puțin o pauză pe zi; 

 apelezi la ajutor de specialitate dacă te 

simți depășit de situație; 
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