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                                     Problemele de memorie 

O multitudine de factori pot contribui la apariţia acestora. Printre aceştia se numǎrǎ: 

 înaintarea în vârstǎ  

 oboseala  

 stresul (profesional, familial)  

 alimentaţia necorespunzătoare  

 abuzul de alcool, de droguri  

 unele boli somatice  

 anumite tratamente  

 unele tulburǎri afective: depresia, anxietatea  

 demenţa  

             Este foarte important ca eventualele tulburǎri de memorie sǎ fie depistate cât mai devreme, sǎ 

fie evaluate corect,  sǎ li se stabileascǎ  natura, pentru cǎ o parte dintre acestea pot fi reversibile 

acţionand asupra factorilor care au contribuit la apariţia lor. Chiar şi atunci când este vorba de tulburǎri 

de memorie progresive, precum cele din demenţǎ, diagnosticul timpuriu, urmat de instituirea 

tratamentului corespunzǎtor, poate încetini evoluţia acestora, asigurând o mai bunǎ calitate a vieţii 

pacientului şi  a celor apropiaţi. 

      CE AȚI PUTEA FACE PENTRU A VĂ MENȚINE O MEMORIE CÎT MAI BUNĂ? 

 Continuaţi să duceţi o viaţă activă, să vă păstraţi preocupările. Daţi curs preferinţelor şi 

înclinaţiilor dvs pentru diferite domenii. Cultivaţi-vă noi interese. Implicaţi-vă în activităţi 

diferite.  

 Puneţi-vă mintea la lucru! Nu o lăsaţi să lâncezească.! Rezolvaţi probleme. Practicaţi diferite 

jocuri: şah, table, cǎrţi, rebus, etc.  

 Antrenaţi-vă memoria.  

 Faceţi lecturi, scrieţi, ţineţi un jurnal.  

 Comunicaţi cât mai mult, pe teme diferite  

 Improspătati-vă cunoştinţele! Folosiţi dicţionarele, enciclopediile. Exersaţi limbile străine pe 

care le-aţi învăţat.  

 Exersaţi-vă abilităţile, deprinderile pe care le aveţi.  

 Tineţi-vă la curent cu evenimentele, citiţi presa, urmăriţi programele de ştiri la radio şi 

televiziune.  

 Menţineţi relaţionările sociale. Intâlniţi-vă cu prietenii, cunoştinţele. Participaţi la activităţi de 

voluntariat, la diferite cercuri, cluburi, reuniuni. Evitaţi singurătatea, izolarea.  

 Faceţi mişcare, evitaţi sedentarismul.  

 Reduceţi stresul  

 Odihniţi- vă suficient.  

 Asiguraţi-vă o alimentaţie sănătoasă.  
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