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Îngrijirea persoanelor 
afectate de demenßæ
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Realizat de regiunea Emilia-Romagna 
Direcßia Generalæ de Sænætate øi Politici Sociale - Serviciul pentru planificarea øi dezvoltarea 
serviciilor sociale øi de îngrijirea sænætæßii - Departamentul pentru persoanele în vârstæ øi cele cu 
handicap, ca parte a serviciilor pilot integrate destinate reglementærii øi calificærii asistenßilor la 
domiciliu a persoanelor în vârstæ øi cu handicap

Textele din broøuræ au fost elaborate în colaborare cu: 

Federica Aleotti   Psiholog - Serviciul naßional pentru sænætate localæ (AUSL) din Reggio Emilia 

Maria Grazia Battistini   Asistent social - Municipalitatea din Cesena (FC)

Silvia Bellettini   Administrator al activitæßilor de asistenßæ - Serviciul pentru îngrijirea sænætæßii 
persoanelor în vârstæ (SAA) din Modena

Susanna Beltrami   Administrator al activitæßilor de asistenßæ - Serviciul pentru îngrijirea sænætæßii 
persoanelor în vârstæ (SAA) din Modena     

Andrea Fabbo   Geriatru - Serviciul naßional pentru sænætate localæ (AUSL), Zona Mirandola (MO)

Agnese Fabbri   Infirmieræ - Spitalul de Geriatrie - spital cu tratament pe termen lung pentru 
fazele post-acute øi pentru recuperare extensivæ - Spitalul St. Orsola-Malpighi din Bologna    

Diana Gavioli   Asistentæ îngrijirea sænætæßii - Serviciul naßional pentru sænætate localæ (AUSL), 
Zona Mirandola (MO)

Saadia Lafhimi   Coordonator cultural-lingvistic - Comitetul pentru øanse egale �Mosaico�, zona 
Bazzano (BO) 

Letizia Lambertini   Coordonator al Comitetului pentru øanse egale �Mosaico�, zona Bazzano (BO) 

Eliana Lombardi   Terapeut recuperare - Spitalul de Geriatrie - spital cu tratament pe termen 
lung pentru fazele post-acute øi pentru recuperare extensivæ - Spitalul St. Orsola-Malpighi din 
Bologna   

Mohammed Louhui   Preøedinte AMIL - Asociaßia coordonatorilor cultural-lingvistici din Bologna 

Marinella Richeldi   Coordonator executiv al Serviciilor sociale din Modena 

Eros Rilievo   Administrator al serviciilor sociale din Modena, domeniul Instruire (MO) 

Sara Saltarelli   Asistent social - Asociaßia pentru servicii sociale (Cooperativa sociale) �Dolce� 
din Bologna 

Chiara Scarlini   Asistent social - Municipalitatea din Mirandola (MO) 

Roberta Sordelli   Infirmieræ øefæ, Departamentul Chirurgie - Spitalul din Bazzano (BO)

Director de proiect: 
Simonetta Puglioli   Departamentul pentru persoanele în vârsta øi cele cu handicap, regiunea 
Emilia-Romagna

Traduceri, ilustraßii øi tipærire: 
Tracce s.r.l.

Aceastæ broøuræ a fost tradusæ în limba rusæ, polonezæ, englezæ, arabæ, românæ, francezæ, spaniolæ, 
albanezæ øi italianæ, øi poate fi descærcatæ de pe urmætorul website: 
http://www.emiliaromagnasociale.it/ - persoane în vârstæ (anziani).
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Boala Alzheimer este una din cele mai frecvente forme de demenßæ 
din ßærile industrializate. Aceastæ boalæ (malattia) cauzeazæ 
o deteriorare lentæ dar progresivæ a funcßiilor cognitive øi a 
capacitæßilor fizice ale unei persoane în vârstæ, inclusiv pierderea 
memoriei (memoria), a capacitæßii de a raßiona, a aptitudinilor de 
vorbire, simßului de orientare, abilitæßii de a efectua activitæßile 
zilnice de rutinæ cum ar fi îngrijirea locuinßei, cumpæræturi, alegerea 
hainelor øi îmbræcatul, etc.

Memoria unei persoane suferinde de boala Alzheimer este puternic 
afectatæ. Aceste persoane nu reßin lucrurile, øi chiar acßiunile cele 
mai simple devin dificile. Uneori, repetæ aceeaøi întrebare în mod 
continuu, øi este posibil chiar sæ nu-øi recunoascæ propriile rude sau 
prieteni apropiaßi. 

Existæ schimbæri evidente în comportamentul (comportamento) 
pacientului. Membrii de familie sau prietenii apropiaßi pot uneori 
observa ceva ciudat la aceøti pacienßi, un comportament inadecvat 
în anumite situaßii sau circumstanße (deoarece pacientul care 
suferæ de demenßæ confundæ persoane sau locuri øi manifestæ un 
comportament jenant). De asemenea, pacientul este posibil sæ 
manifeste nervozitate, agitaßie sau agresivitate, aparent færæ motiv.

Recunoaøterea semnalelor timpurii ale acestei boli la un membru 
al familiei este o problemæ dificilæ, la fel ca øi acceptarea 
diagnosticului. Acest lucru se întâmplæ øi din cauza faptului cæ este 
obiønuit a se crede cæ îmbætrânirea naturalæ duce în mod inevitabil 
la pierderea multor funcßiuni, inclusiv a capacitæßilor fizice øi 
mentale. În realitate, deteriorarea aptitudinilor cognitive, pe care 
parßial mentalitatea noastræ continuæ sæ o considere un fenomen 
natural, este de fapt mult mai des decât credem cauzatæ de diverse 
boli degenerative, printre care se aflæ øi boala Alzheimer. Membrii 
de familie sunt puøi în faßa unei probleme dificile øi de duratæ, 
deoarece schimbærile de personalitate (indiferenßa, lipsa de interes, 
iritabilitatea, neîncrederea, izolarea socialæ, depresia) øi deteriorarea 
cognitivæ sunt simptomele (sintomi) cel mai greu de acceptat de 
membrii de familie - este dureros sæ nu fi recunoscut de cei dragi øi 
sæ accepßi aceastæ situaßie.

Îngrijirea persoanelor afectate de demenßæ
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În timp, pacienßii care suferæ de boala Alzheimer au nevoie de 
asistenßæ constantæ în ceea ce priveøte igiena personalæ, îmbræcatul, 
mâncatul, ieøirea afaræ din casæ øi revenirea înapoi.

Cunoaøterea øi informarea continuæ cu privire la aceastæ boalæ øi 
a evolußiei ei viitoare este foarte importantæ pentru înßelegerea 
comportamentului pacientului, pentru cæ face posibilæ identificarea 
problemei reale øi înßelegerea a ceea ce trebuie fæcut pentru a ajuta 
(aiuto) pacientul în vârstæ. Comunicarea øi atenßia la nivel afectiv 
(dragoste, blândeße, îngrijire, afecßiune, înßelegere øi bunætate) sunt 
esenßiale pentru o relaßie de sprijin faßæ de pacient.

Din pæcate, nu existæ medicamente care sæ ajute la vindecarea 
completæ în cazul bolii Alzheimer. Totuøi, existæ medicamente 
care pot încetini cursul progresiv al bolii øi care reduc unele din 
simptome, cum ar fi agresivitatea (aggressività), anxietatea, iluziile 
øi halucinaßiile (allucinazioni), depresia øi problemele de somn. 

Modul în care puteßi ajuta o persoanæ 
în vârstæ care suferæ de pierderea memoriei
Persoanele în vârstæ care suferæ de boala Alzheimer au tendinßa 
de a reßine lucruri întâmplate cu mulßi ani înainte, dar uitæ lucruri 
întâmplate recent, cu câteva zile sau ore înainte. De exemplu, este 
posibil sæ nu-øi aminteascæ dacæ au luat masa, sæ se supere pentru cæ 
nu pot reßine numele asistentului lor, sæ fie îngrijoraßi pentru cæ nu-øi 
amintesc unde sunt cheile locuinßei, sau poate în ce zi, lunæ sau an se 
aflæ. În asemenea cazuri, asistentul trebuie:

� Sæ respecte întotdeauna persoana în vârstæ, færæ a uita faptul cæ
 aceasta suferæ de boala Alzheimer

� Sæ fie calm øi liniøtitor; sæ nu-øi piardæ ræbdarea (pazienza)

� Sæ sugereze familiei contactarea unui centru de îngrijire a 
 demenßei, dacæ pacientul nu poate sæ-øi mai poarte singur de grijæ

� Ajutorul acordat trebuie sæ fie de naturæ practicæ. Cu alte 
 cuvinte, asistentul trebuie sæ intervinæ cu scopul de a ajuta 
 pacientul în vârstæ la îndeplinirea activitæßilor zilnice, færæ a 
 prelua în întregime asupra sa acest lucru, dacæ pacientul este 
 capabil sæ facæ (in grado di fare) ceva singur.
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Conversaßia øi comunicarea cu pacienßii 
în vârstæ care suferæ de boala Alzheimer
Pacienßii care suferæ de boala Alzheimer îøi pierd treptat capacitatea 
de a înßelege limba vorbitæ øi scrisæ. Ei au dificultæßi în a gæsi 
cuvintele (parole) potrivite, fac greøeli øi încurcæ unele cuvinte. 
Aceste probleme fac dificilæ comunicarea. Asistentul trebuie sæ 
încerce sæ înßeleagæ nevoile (bisogni) øi dorinßele pacientului, øi 
pentru a-l ajuta sæ converseze, asistentul trebuie:

� Sæ fie calm, relaxat øi bine dispus

� Sæ stea jos în faßa pacientului øi sæ încerce sæ înßeleagæ ceea ce 
 acesta încearcæ sæ spunæ

� Sæ nu critice sau sæ ridiculizeze pacientul dacæ acesta face greøeli

� Sæ priveascæ pacientul direct în ochi

� Sæ verifice pentru orice fel de probleme fizice, de exemplu: 
 nevoia de a merge la baie pentru a urina

� Sæ nu zbiere sau sæ ridice vocea, pentru cæ acest lucru îl poate 
 speria pe pacient

� Sæ încerce sæ înßeleagæ chiar øi din gesturile persoanei în vârstæ

� Sæ încerce sæ înßeleagæ persoana în vârstæ pe baza expresiei feßei:
 Este supæratæ? (triste) Nervoasæ? Îngrijoratæ? O doare ceva? 
 (dolore)

Comportamentul individual al persoanei în vârstæ care suferæ de 
aceastæ boalæ poate semæna uneori cu cel al unui copil mic, care 
are nevoie de atenßie øi afecßiune. Este posibil ca unor pacienßi sæ le 
placæ contactul fizic, øi de aceea ßinerea de mânæ a pacientului sau o 
bætaie pe umær de încurajare poate ajuta la îngrijirea pacientului. Cu 
toate acestea, este posibil ca unii pacienßi sæ nu aprecieze o astfel de 
atingere. De aceea, este necesaræ o informare preliminaræ completæ 
cu privire la acest lucru, øi adesea poate fi oferitæ de membrul de 
familie cel mai apropiat de pacient.
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Abordarea problemei 
igienei personale a pacientului
Pacientul are nevoie mæritæ de ajutor în ceea ce priveøte igiena 
personalæ. Este posibil a avea probleme în a ßine în mânæ un sæpun, 
sau nu-øi aduce aminte la ce se foloseøte sæpunul. Este posibil ca 
pacientul sæ nu înßeleagæ ce este un robinet de apæ sau cum sæ-l 
deschidæ, øi de asemenea, sæ-øi piardæ interesul pentru îngrijirea øi 
igiena sa personalæ. Când o persoanæ în vârstæ trebuie sæ facæ baie, 
este posibil sæ-i fie fricæ de apæ, sau sæ alunece în cadæ. Asistentul 
trebuie:
�  Sæ fie relaxat øi bine dispus

�  Sæ aibæ grijæ ca încæperea în care persoana în vârstæ face baie sæ 
 fie siguræ

�  Sæ utilizeze apæ care sæ nu fie prea fierbinte

�  Sæ facæ tot posibilul ca rutina de a face baie sæ fie cât mai 
 plæcutæ, færæ a forßa pacientul, pentru cæ acesta poate deveni 
 nervos, øi de aceea pacientul nu trebuie certat

�  Sæ foloseascæ un sæpun (sapone) moale, parfumat

�  Sæ foloseascæ un prosop moale øi sæ usuce pielea cu grijæ, færæ a 
 freca, pentru cæ pielea persoanelor în vârstæ este foarte sensibilæ 
 øi delicatæ

�  Întotdeauna sæ verifice øi sæ cureße unghiile de la mâini (unghie) 
 øi de la picioare øi sæ nu uite sæ le taie.

Nu este întotdeauna uøor pentru pacienßii cu boala Alzheimer sæ se 
îmbrace, din cauza pierderii de memorie. Este posibil sæ nu-øi mai 
aminteascæ cum sæ-øi punæ hainele sau cum sæ le încheie. Asistentul 
trebuie întotdeauna sæ verifice pentru a fi sigur cæ pacientul în vârstæ 
aratæ bine øi îngrijit, acest lucru ajutând persoana respectivæ sæ se 
simtæ bine. 
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Abordarea dietei 
øi a problemelor legate de alimentaßie
Orele de masæ pot deveni o problemæ, deoarece este posibil ca 
pacientul sæ uite sæ mænânce øi sæ bea. Este posibil ca pacientul 
sæ nu-øi aminteascæ de mesele anterioare din cauza pierderii de 
memorie, øi sæ cearæ sæ mænânce în mod continuu. Unii pacienßi pot 
fi în situaßia de a nu putea ßine în mânæ sau utiliza o furculißæ sau 
o linguræ. În situaßia în care cazul este sever, pacientul poate avea 
probleme cu mestecatul (masticare), øi este posibil sæ ßinæ mâncarea 
în guræ færæ a o înghißii. Asistentul poate urma aceste recomandæri:

�  Preparaßi mâncærurile pe care persoana în vârstæ øi le doreøte

�  Puneßi pacientul sæ øeadæ corect - acesta trebuie sæ stea 
 confortabil øi comod

�  Læsaßi pacientul sæ mænânce cu mâinile sale, dacæ doreøte acest 
 lucru

�  Puneßi un øervet pe genunchii pacientului

�  Nu certaßi pacientul în vârstæ dacæ se murdæreøte sau dacæ 
 mâncarea cade pe jos

�  Nu uitaßi sæ-i daßi pacientului cel pußin 8 pahare de apæ pe zi, ceai 
 (foarte pußin) øi ceai de muøeßel, deoarece persoanele în vârstæ au 
 tendinßa de a uita sæ bea

� Tæiaßi mâncarea dacæ pacientul nu este în stare sæ facæ acest lucru 
 singur

Sfaturi øi sugestii pentru asistenßi
�  Este posibil ca unele persoane în vârstæ afectate de demenßæ sæ nu 
 recunoascæ unde se aflæ, locuri cum ar fi propria locuinßæ sau 
 strada pe care locuiesc. Ei se pot plimba ore întregi, parcurgând 
 mulßi kilometrii, øi se pot rætæci, færæ a fi capabili sæ-øi aducæ 
 aminte de propria lor adresæ. Din aceste motive, asistentul trebuie
 sæ fie foarte atent pentru a preveni plecarea de acasæ a 
 pacientului, pentru cæ este posibil ca acesta sæ nu-øi mai aducæ 
 aminte unde locuieøte sau cum sæ se întoarcæ (strada) acasæ.

!  Unii pacienßi în vârstæ care suferæ de demenßæ nu pot dormi 
 (dormire) noaptea øi ræmân trezi. Ei devin agitaßi øi se ridicæ din 
 pat. Puteßi sæ-i ajutaßi dacæ le oferißi pußin lapte, îi læsaßi sæ se 
 miøte, øi verificaßi pentru a fi siguri cæ nu existæ riscul de a cædea 
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Unde mæ aflu?
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 sau a se poticni, îi læsaßi sæ meargæ la baie øi evitaßi somnul în 
 timpul zilei. Unii pacienßi nu sunt capabili sæ deosebeascæ ziua de
 noapte. Nu forßaßi pacientul în vârstæ sæ stea în pat, deoarece 
 acest lucru îl poate face sæ devinæ nervos øi supærat, øi calmarea 
 lui poate deveni dificilæ. Medicul poate fi chemat dacæ pacientul 
 nu doarme bine sau nu doarme deloc.

�  Pe mæsuræ ce boala progreseazæ, pacientul suferind de demenßæ 
 este posibil de asemenea sæ sufere de incontinenßæ 
 (incontinenza) urinaræ (pacientul nu-øi dæ seama dacæ trebuie 
 sæ urineze (pipi), sau nu înßelege când, nu poate sæ exprime 
 nevoia în cuvinte, sau nu gæseøte toaleta). Ajutaßi pacientul sæ-øi 
 schimbe hainele dacæ face pe el. Nu-l certaßi, deoarece are nevoie 
 de ajutor øi este posibil sæ se simtæ stânjenit øi ruøinat.

�  Este important sæ aveßi grijæ ca persoana în vârstæ sæ aibæ scaun 
 cu regularitate, pentru cæ este posibil sæ sufere de constipaßie 
 (stitichezza). Aceastæ problemæ poate cauza dureri de stomac øi 
 pierderea poftei de mâncare. În cazul în care problema persistæ, 
 trebuie contactat medicul.

�  Chemaßi medicul imediat øi anunßaßi membrii de familie dacæ væ 
 daßi seama cæ pacientul în vârstæ se simte ræu, are febræ, a cæzut øi
 geme de durere, sau delireazæ.

Activitæßile zilnice ale unui pacient în vârstæ
Asistentul îi poate ßine companie pacientului în vârstæ, øi îl poate 
ajuta sæ efectueze lucruri mærunte, pentru ca sæ nu se simtæ trist sau 
plictisit. Persoanele în vârstæ pot fi capabile încæ de:

�  Plimbæri (passeggiate) pe durata cærora sæ converseze

�  Aranjarea rufelor spælate øi øtergerea prafului de pe mobilæ

�  Activitæßi de grædinærit, dacæ existæ o grædinæ

�  Audißii muzicale

� Þinerea mâinilor ocupate, de exemplu cu un fir de lânæ pe care-l 
 poate ræsuci sub formæ de ghem

�  Schimbul de fotografii

�  Dacæ pacientul are o pisicæ, poate continua sæ o pæstreze în 
 locuinßæ; persoanelor în vârstæ le place sæ aibæ animale favorite.

Persoanele în vârstæ meritæ îngrijire øi respect, iar munca 
asistenßilor este consideratæ a fi extrem de importantæ, pentru a face 
persoanele în vârstæ sæ se simtæ bine în propriile lor locuinße.
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

www.emiliaromagnasociale.it


