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           Socializarea pacientilor în contextul confruntării cu demența 

Este importanta păstrarea legăturii pacientilor cu rudele, cu pritenii, cu diverse cunoştinţe; 

evitarea izolarii, a singurătatii. Este bine ca persoanle să ramana la  curent cu noutăţile, sa 

comunice telefonic, dar şi direct, în măsura posibilităţilor.  

Comunicarea cu cei din jur 

Unele persoane se feresc să le spună celor apropiaţi  ce dificultăţi au pentru că se simt 

stânjeniţi, jenaţi, pentru că se tem de reacţiile lor sau pentru că vor să-i menajeze. Este 

important atât  pentru pacient, cât şi pentru rudele sale să existe o comunicare deschisa. Dacă 

cei din anturaj vor înţelege ceea ce li se întâmplă bolnavilor, vor fi în măsură să ii ajute mai 

bine. De aceea, pacientii trebuie sa spuna ce si-ar dori, ce nu le place, ce ii ajută, ce fel de 

sprijin aşteapta de la cei din jur. 

In comunicarea cu persoanele apropiate pot aparea stări de încordare. Si pentru cei din jurul 

pacientului punerea diagnosticului de demenţă poate să reprezinte un şoc. Acestia, ar putea să 

fie destul de puţin informaţi sau pregătiţi să facă faţă acestei probleme!  

 

Despre tratament… 

   Existǎ medicamente care pot influenţa favorabil evoluţia demenţei, dar nu existǎ 

medicamente care „sǎ vindece” demenţa.  Este posibil sǎ fie  recomandate mai multe 

medicamente. Este bine ca cineva apropiat sǎ pregǎteascǎ medicamentele care trebuie luate în 

diferite zile şi la diferite ore. Se recomandǎ cutii separate pe care sǎ fie notate ziua şi ora de 

administrare.  

    Este important sǎ se mearga regulat la control pentru a se face recomandǎrile terapeutice 

adecvate fiecǎrui stadiu. Pentru a putea oferi medicului cât mai multe informaţii privind 

evoluţia stǎrii, este important sǎ fie notate toate observatiile, pacientul sǎ fie însoţit de o rudǎ 

sau de o persoanǎ apropiatǎ care va putea completa informaţiile şi va ajuta ulterior la punerea 

în practicǎ a recomandǎrilor facute de medic.  

Adrese utile: 

 Societatea Română Alzheimer:  http://www.alz.ro/  

 Centrul Memoriei din Bucureşti: telefon 0213348940 

 Institutul Naţional pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor 

cu Handicap:  Telefon 021-3220976 
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