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                                     Despre diagnosticarea persoanelor apropiate 

   Se poate sǎ fi remarcat cǎ o rudǎ, un prieten sau o cunoştinţǎ  are probleme cu ţinerea de minte, cu 

memoria. Astfel, s-ar putea sǎ fi observat cǎ  persoana: 

 nu-şi aminteaşte ceea ce i-aţi spus de curând  

 vǎ întreabǎ acelaşi lucru  la intervale scurte de timp  

 vǎ povesteşte aceeaşi situaţie, fǎrǎ sǎ-şi dea seama cǎ v-a mai spus-o  cu puţin timp în urmǎ  

 nu reţine ce zi sau ce datǎ este  

 nu-şi aminteşte adresa la care stǎ de mai mult timp sau numǎrul de telefon  

 îşi rǎtǎceste lucrurile  

 nu-şi mai aminteşte  unde stau de obicei lucrurile sau le pun în locuri nepotrivite  

 nu poate sǎ-şi aducǎ aminte numele unor rude, prieteni sau  personalitǎţi  

 nu poate sǎ înveţe sǎ foloseascǎ un aparat nou (telefon mobil, televizor, masinǎ de spǎlat, 

aspirator, etc).  

  O persoanǎ care era de obicei precautǎ, calculatǎ începe sǎ facǎ cheltuieli nesǎbuite sau o 

persoanǎ  altǎdatǎ veselǎ, “sufletistǎ” pare acum “sǎrǎcitǎ” afectiv, “lipsitǎ de sentimente”. Se poate 

sǎ fi reamarcat cǎ persoana: 

 

 pare dezinteresatǎ de ce se întâmplǎ în jurul ei, de preocupǎrile anterioare, este mai lipsitǎ de 

iniţiativǎ  

 este necontrolatǎ, în vorbe şi fapte, acţionînd sub impulsul momentului  

 este “rece” din punct de vedere emoţional, indiferentǎ  

 este înclinatǎ cǎtre fapte nesǎbuite, riscante, neconforme cu normele de comportament 

 are un simţ critic mai scǎzut  

 este înclinatǎ sǎ repete aceleaşi acţiuni iar şi iar  

 are idei ciudate  

 este prost dispusǎ, abǎtutǎ sau temǎtoare.  

Ce ar trebui sǎ faceti?! 

*  Sǎ discutaţi cu ruda, prietenul sau cunoştinţa despre problemele de memorie pe care le-aţi observat. 

Faceţi acest lucru cu tact, cu calm, cu consideraţie şi respect.  De la persoanǎ la persoanǎ reacţiile pot fi 

diferite (uşurare, întristare,desnǎdejde, negare a prezenţei unor probleme de memorie, iritatare, de 

revoltǎ, de acuzare, etc).  Dacǎ  aveţi dificultǎţi pentru a face faţǎ situaţiei puteţi sǎ cereţi sfatul, sprijinul 

medicului de familie, specialiştilor  din teritoriu, de la Cabinetele de Psihiatrie, de la Centrul Memoriei. 

* Sugeraţi-i sǎ solicite o consultaţie  pentru aceste probleme. Incurajaţi-o sǎ facǎ acest lucru. Explicaţi-i 

cǎ este important pentru propria persoanǎ şi pentru cei apropiaţi. * Uneori este nevoie sǎ-i lasaţi un timp 

de gândire pentru a lua decizia. Reveniţi asupra discuţiei dacǎ nu aţi primit un rǎspuns. S-ar putea sǎ fie 

vorba de uitare. Dar poate fi vorba şi de alte motive, de exemplu un refuz  de a se prezenta 

la  consultaţie. *Oferiţi-vǎ sǎ o ajutaţi sǎ facǎ programarea necesarǎ. * Oferiti-vǎ sǎ o însoţi la aceatǎ 

consultaţie şi asiguraţi-o de sprijinul vostru pe parcursul investigaţiilor. * Interesaţi-vǎ ce documente 

sunt necesare la prezentarea pentru consultaţie şi ajutaţi-o sǎ şi le procure, sǎ şi le pregǎtescǎ. * Discutaţi 



(preferabil, nu în prezenţa persoanei) cu  specialiştii care o consultǎ şi comunicaţi-le ceea aţi observat, 

de când şi cum au apǎrut problemle, cum au evoluat ele, ce evenimente au intervenit, ce probleme de 

sǎnǎtate are, ce medicamente ia. Informaţiile date de voi pot fi de un real folos.  

 pare dezinteresatǎ de ce se întâmplǎ în jurul ei, de preocupǎrile anterioare, este mai lipsitǎ de 

iniţiativǎ  

 este necontrolatǎ, în vorbe şi fapte, acţionînd sub impulsul momentului  

 este “rece” din punct de vedere emoţional, indiferentǎ  

 este înclinatǎ cǎtre fapte nesǎbuite, riscante, neconforme cu normele de comportament 

 are un simţ critic mai scǎzut  

 este înclinatǎ sǎ repete aceleaşi acţiuni iar şi iar  

 are idei ciudate  

 este prost dispusǎ, abǎtutǎ sau temǎtoare.  
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