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      Ce probleme de memorie ar trebuie sǎ va dea de gândit? Se întâmplǎ sǎ 

aveţi unele dintre problemele menţionate în continuare? Cât de des se manifestǎ ele ?  

 

 Vǎ vine greu sǎ vǎ amintiţi evenimente recente, cu toate cǎ faptele sau situaţiile  îndepǎrtate vǎ 

sunt sunt vii în minte, nu sunt afectate de trecerea timpului.  

 Vǎ vine mai greu sǎ memoraţi un numǎr de  telefon, o adresǎ, un nume, o poezie, etc.  

 Nu puteţi reţine ceea ce aveţi de făcut.  

 Nu reţineţi programările.  

 Nu vă amintiţi dacă v-aţi luat sau nu medicamentele.  

 Vǎ vine greu sǎ învǎţaţi sǎ folosiţi un aparat sau un dispozitiv nou, recent achiziţionat.  

 Vǎ vine greu sǎ vǎ amintiţi numele rudelor, prietenilor, cunoştinţelor, colegilor.  

 Se întâmplǎ sǎ nu ştiţi cine sunt persoanele care vǎ salutǎ.  

 Confundaţi persoanele sau locurile cunoscute.  

 Vǎ vine greu sǎ vǎ aduceţi aminte cuvintele dorite.  

 Se întâmplǎ sǎ uitaţi ceea ce vroiaţi sǎ spuneţi în timpul conversaţiei..  

 Apar dificultǎţi atunci când încercaţi sǎ vǎ amitiţi ceea ce aţi vǎzut, ceea ce aţi auzit sau ceea 

aţi citit.   

 

Este recomandat să solicitaţi o consultaţie medicală pentru problemele de memorie atunci când : 

 aveţi mai multe probleme de acest tip şi ele apar  relativ des  

 ele au apǎrut brusc sau s-au accentuat progresiv, sunt persistente  

 ele vǎ creazǎ probleme, vǎ afecteazǎ activitǎţile zilnice, dispoziţia  

 rudele, colegii, cunoştinţele au remarcat că aveţi probleme de memorie.  

Este important sǎ solicitaţi o consultaţie de specialitate atunci când pe lângǎ problemle de memorie 

aveţi şi 

 alte dificultăţi precum  cele de:  înţelegere sau de exprimare verbală, calcul, decizie,  judecată, 

rezolvare de probleme, executare a unor activităţi pe care le făceaţi cu uşurinţă altădată;  

 tulburǎri ale dispoziţiei: tristeţe, teamǎ, fricǎ, iritare etc.  

 modificǎri ale modului dvs. obişnuit de comportare.  
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