
 

21 SEPTEMBRIE 

ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA BOLII ALZHEIMER 

 

În fiecare an, la data de 21 Septembrie  este marcată la nivel mondial Ziua mondială de luptă 

împotriva bolii Alzheimer. Boala Alzheimer este o afecțiune neurodegenerativă, fiind în prezent cea 

mai frecventă formă de demență printre adulții vârstnici. Demenţa de tip Alzheimer se caracterizează 

prin dezvoltarea a numeroase deficite cognitive care includ: deteriorarea memoriei, tulburări de limbaj, 

deteriorarea capacităţii de a desfăşura activităţi motorii, dificultatea sau chiar incapacitatea de a 

recunoaşte obiectele, dificultăţi în planificare şi organizare. 

Cu ocazia acestei zile,  DGASPC Galaţi  prin cele două structuri de specialitate, a desfăşurat diverse  

activităţi prin care persoanele diagnosticate cu boala Alzheimer  să se mențină activi și funcționali, iar 

aparținătorii acestora să aibă un moment de „respiro”. 

În cadrul grupului de sprijin „Rămâi activ!” al  Centrul de zi pentru persoane cu handicap adulte 

“Pentru Voi” s-au realizat activități de stimulare cognitivă (interpretarea unei scenete, a unor melodii 

care au legătură cu amintirile și experiența acestora) și de stimulare a motricității  fine/grosiere. Prin  

aceste activități urmărim recuperarea și/sau menținerea funcțiilor cognitive și a abilităților lor sociale. 

 

 

 



Centrul de consiliere şi informare persoane adulte aflate în situaţii de nevoie a organizat cu 

aparţinătorii persoanelor diagnosticate cu boala Alzheimer  o activitate  suportiv-emoțională cu tema  

“Cutia cu amintiri”.  

Activitatea a avut ca scop rememorarea de către participanţi, a  unor momente trăite   împreună cu 

persoanele din familie  diagnosticate cu această afecţiune. Scopul acestui demers a fost acela de 

conştientizare  că persoanele pe care le au în îngijire au nevoie de susţinere, doresc în continuare să 

fie utile  şi să îşi păstreze locul în dinamica familiei, dar pentru aceasta trebuie ajutaţi şi susţinuţi. 

Grupul de sprijin pentru aparținători reprezintă o nevoie, deoarece într-un astfel de context calitatea 

vieții aparținătorilor se schimbă radical, odată cu apariția bolii la un membru al familiei. Timpul liber și 

timpul personal dispar și se intensifică sentimentele de îngrijorare, teamă, neputință și rușine. 

 

 

Pentru a veni în sprijinul persoanelor dignosticate cu boala Alzheimer, cât şi a aparţinătorilor, la 

nivelul DGASPC Galaţi funcţionează : 

 Centrul de zi pentru persoane cu handicap adulte “ Pentru Voi” care oferă servicii sociale 

persoanelor  diagnosticate cu boala Alzheimer. 

 Centrul de consiliere şi informare persoane adulte aflate în situaţii de nevoie care oferă servicii 

sociale aparţinătorilor persoanelor diagnosticate cu boala Alzheimer. 

   

Pentru mai multe informații ne găsiți la:  

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI  

Str. Brăilei nr.138 B, parter, camera 5 și camera 7  

Telefon 0236/311086, 0372848112, interior 142, 144 

 

         

  


