STIM SA TRAIM CU ALZHEIMER ?

Pe 21 septembrie se marcheaza in toata lumea Ziua Internationala Alzheimer,
care reaminteste lumii de existenta acestei forme de dementa. Dementa este o
boala care apare ca urmare a afectarii creierului. Ea este caracterizata printr-un
declin progresiv al functiilor mintale. Sunt afectate memoria, limbajul, intelectul,
abilitatile sociale, reactiile emotionale, modul de comportare.
Diagnosticarea precoce si instituirea tratamentului specific al acestei maladii
reprezinta primii pasi in asigurarea unei mai bune calitati a vietii pacientului si a
familiei acestuia.
Ø La nivelul D.G.A.S.P.C.Galati exista, deschis din 2012, un Centru de zi
pentru persoanele varstnice cu Alzheimer. In acest centru se asigura,
de catre personal de specialitate, psihologi si lucratori sociali, servicii
sociale prin activitati de terapie ocupationala si antrenament cognitiv.
O parte din beneficiarii serviciilor acordate de DGASPC desfasoara
activitatile in centru. O parte si aici ne referim la persoanele imobilizate
in locuinte, fie datorita diagnosticelor asociate, fie datorita faptului ca nu
au apartinatori care sa-i aduca la centru, desfasora activitatile la
domiciliu in coordonarea personalul nostru specializat.
Astfel, în data de 13 septembrie 2013, începând cu orele 14, va avea loc
Seminarul Judeţean cu tema „ Ştim sa trăim cu Alzheimer ?”, organizat de Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati, cu sediul in str. Brăilei
nr.138 b.
Scopul organizarii seminarului:
1.
cresterea nivelului de cunoastere in randul populatiei generale despre
acest tip de suferinta, gravitatea si frecventa ei;
2.
cresterea nivelului informatiei despre boala Alzheimer;
3.
dezvoltarea de parteneriate in vederea organizarii grupurilor de
suport si a programelor de instruire pentu familiile care au un membru
cu o astfel de deficienta;
4.
editarea in parteneriat cu asociatii profesionale si personal de
specialitate de brosuri si materiale informative;
5.
dezvoltarea serviciilor de depistare, diagnosticul si tratamentul
tulburarilor cognitive.
Ø Abordarea din punct de vedere medical a bolii Alzheimer – Dr. Solomon,
medic psihiatru la Centrul de Sanatate Mintala;
Ø Abordare din punct de vedere al incadrarii intr-o categorie de persoane cu
handicap- dr. Plesea Condratovici Catalin, medic, membru al Comisiei de
Evaluare pentru Persoane cu Handicap,
Ø Abordarea din punct de vedere psihologic – Catalina Ciochina, psiholog centru
de zi DGASPC Galati .

